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IEVADS
Jūrmalas TP 2012 ir apstiprināts 2012. gada 11. oktobrī ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada
24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (Jūrmalas TPG 2016).
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta piektajai un septītajai daļai pašvaldība izvērtē
nepieciešamību izdarīt grozījumus teritorijas plānojumā, ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kā arī
jauni augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
1) Pamatojoties uz Būvniecības likumu, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, izdoti virkne
normatīvo aktu būvniecības jomā. Gan Būvniecības likumā, gan arī uz tā pamata izdotajos Ministru
kabineta noteikumos ir vairākkārt veikti grozījumi. Ņemot to vērā, nepieciešams veikt Jūrmalas TP
sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izvērtēšanu saistībā ar veiktajām
izmaiņām ar augstāku juridisku spēku esošajos normatīvajos aktos.
2) 2018. gada 30. oktobrī tika apstiprināti grozījumi MK 14.10.2014. noteikumos Nr. 628. Līdz ar
veiktajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, nepieciešams pārskatīt prasības, kuras regulē
detālplānojumu izstrādi.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otrajai daļai lokālplānojumā var grozīt
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju. Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi vairākus ierosinājumus no nekustamo īpašumu
īpašniekiem uzsākt lokālplānojumu izstrādi atsevišķām zemes vienībām vai pilsētas teritorijas daļām ar
mērķi veikt grozījumus Jūrmalas TP. Nemitīga teritorijas plānojuma grozīšana, izstrādājot
lokālplānojumus, neveicina pilsētas teritorijas līdzsvarotu ilgtspējīgu attīstību, izraisa haotisku attīstību
un apgrūtina tās attīstības pārskatāmību.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir uzsākusi arī darbu pie jaunas Jūrmalas pilsētas attīstības programmas
2021.–2027. gadam izstrādes un Jūrmalas IAS aktualizēšanas, tādējādi, lai nodrošinātu pilsētas telpiskās
attīstības mērķu sasniegšanu un attīstības programmas īstenošanu, lietderīgi veikt savlaicīgu attīstības
plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņošanu un sasaisti.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumu (2015), Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ar 2017. gada 1. janvāri atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 16. panta
trešajai daļai un Pārejas noteikumu 3. punktam ir izveidojis zemes vienību ar nosaukumu “jūras
piekrastes ūdeņi”. Jūrmalas TP nav iekļauta šī zemes vienība un termins “jūras piekrastes ūdeņi” ar tai
noteikto atļauto izmantošanu.
Ņemot vērā augstāk minētos apsvērumus, Jūrmalas pilsētas dome 2018. gadā pieņēma lēmumu uzsākt
Jūrmalas TP grozījumu izstrādi.
Jūrmalas TPG 2020 ir sagatavoti atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmuma Nr. 122
„Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” pielikumā iekļautajam darba
uzdevumam (turpmāk tekstā – Darba uzdevums).
Jūrmalas TPG 2020 izstrāde veikta atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, ievērojot MK
14.10.2014. noteikumus Nr. 628, MK 30.04.2013. noteikumus Nr. 240 un citu spēkā esošo normatīvo
aktu prasības.
Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajam Darba
uzdevumam, Jūrmalas TPG 2020 sastāv no šādām daļām:
 Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts spēkā esošā teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un

detālplānojumu īstenošanas izvērtējums, sagatavotās teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas
risinājumu apraksts un to atbilstība Jūrmalas IAS.
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Paskaidrojuma rakstā iekļautās nodaļas atspoguļo Jūrmalas TPG 2020 izstrādes gaitā veikto darba
uzdevumu izpildi un rezultējas kā grozījumu risinājumi.
 Grafiskā daļa, kas sastāv no galvenās kartes „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un

aprobežojumi” un citiem karšu materiāliem.
 Jūrmalas TIAN.

Saskaņā ar Darba uzdevumu Jūrmalas TPG 2020 izstrādei, šajā daļā jāietver aktualizēts spēkā
esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts. MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 nenosaka
prasību iekļaut šādu sarakstu TIAN, jo: (1) šī ir mainīga informācija, kas ir pastāvīgi aktualizējama,
(2) plānošanas dokumentu primārā darba vide un informācijas avots ir TAPIS, kurā ir pieejama
aktuālā informācija par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Grozījumu izstrādes
procesā tika izvērtēti visi spēkā esošie lokālplānojumi un detālplānojumi, kā arī sagatavots saraksts
ar tiem detālplānojumiem (visi apstiprinātie lokālplānojumi tiek saglabāti kā spēkā esoši), kuri jau
ir atzīstami par spēku zaudējušiem, kā arī priekšlikums no spēkā esošo detālplānojumu saraksta
izslēdzamajiem detālplānojumiem (skatīt Paskaidrojuma raksta 6. nodaļu).
 Ziņojums par izstrādes procesu, kurā ietverta informācija par grozījumu izstrādes gaitā

pieņemtajiem lēmumiem, organizētajiem pasākumiem, kā arī pārskats par institūciju
nosacījumiem un atzinumiem un pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un to ņemšanu vērā
vai noraidīšanu.
 Vides pārskats, kas izstrādāts Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros.

Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv pie citas sadaļas pievienoti tie Jūrmalas TP
2012 un Jūrmalas TPG 2016 dokumenti, kuri netiek pārskatīti ar šiem 2020. gada grozījumiem, tādējādi
tā brīža pašreizējās situācijas analīzes dati/informācija un citi līdz šim pieņemtie risinājumi kontekstā
ar turpmāko pilsētas teritorijas izmantošanu skatāmi Jūrmalas TP 2012 un 2016. gada grozījumu
dokumentos.
Viens no būtiskiem plānošanas principiem ir atklātības princips. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
3. panta, pašvaldībām jādarbojas „ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses”. Līdz ar to pašvaldībām ir jāuzņemas “vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos.
Normatīvajos aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaļa. Ar
sabiedrības līdzdalību Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai
fiziskai un juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un publiskajai apspriešanai
nodotajiem teritorijas plānojumiem vai to grozījumiem, kā arī tās var piedalīties plānojumu publiskajā
apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli. Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā
termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu un saņemt rakstveida atbildi par to.
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes gaitā, gan uzsākot tā izstrādes procesu, gan visā tālākajā plānošanas
procesā, tika veikti sabiedrības līdzdalības pasākumi (rīkojot darba grupas, t.sk. organizējot publiskās
apspriešanas pasākumus, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem un visiem interesentiem informācijas
saņemšanu).
Sabiedrības informēšanai, iesaistei un līdzdalībai plānošanas procesā tika pievērsta īpaša uzmanība, jo
līdzšinējā pieredze Jūrmalas TP un to grozījumu izstrādē ir apliecinājusi, ka nepieciešams jau laicīgi
informēt, konsultēt un iesaistīt sabiedrību, tādējādi samazinot izteikto iebildumu skaitu publiskās
apspriešanas laikā.
Sabiedrība tika aicināta izteikt priekšlikumus gan oficiālā veidā, iesniedzot tos rakstiski Jūrmalas pilsētas
domei, gan anonimizētā veidā SIA „METRUM” izveidotā interaktīvajā viedokļu iesniegšanas vietnē
jurmala.tergis.lv.
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU RISINĀJUMI
UN TO PAMATOJUMS
1. TIESISKAIS SATVARS
Jūrmalas TPG 2016 tika sagatavoti saskaņojot tos ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.i., atbilstoši
MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240. Tas nozīmē, ka Jūrmalas TP noteiktais funkcionālais zonējums un
teritorijas izmantošanas veidi ir atbilstoši valstī vienotai klasifikācijai, tā Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi ir sagatavoti TAPIS vidē, savukārt Grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums” –
atbilstoši TAPIS noteiktajām datu standartizācijas prasībām. Jūrmalas TP saistošā daļa „Grafiskā daļa” un
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nodrošina tā publisku pieejamību Valsts vienotās
ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv, kas savukārt kopumā nodrošina informācijas pieejamību
par katru atsevišķu zemes vienību Jūrmalas pilsētas teritorijā.
Kopš Jūrmalas TP stāšanās spēkā ir stājušies spēkā jauni tiesību akti, kuriem ir augstāks juridiskais spēks:
Būvniecības likums (2014), Zemes pārvaldības likums (2014), tiesību aktu grozījumi (piemēram,
Aizsargjoslu likumā), kā arī uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un to grozījumi. Ņemot to
vērā, grozījumu izstrādes darba procesā bija nepieciešams veikt Jūrmalas TP (ar 2016. gada grozījumiem)
atbilstības normatīvajiem aktiem izvērtējumu.
Izvērtējums tika veikts sagatavojot divus pārskatus: (1) par normatīvo aktu izmaiņām un tajos
noteiktajām specifiskajām prasībām, kas attiecināmas uz Jūrmalas TPG 2020 izstrādi (skatīt 6. pielikumu)
un (2) par Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu nodaļas „1.2. Definīcijas” atbilstību
normatīvajiem aktiem (skatīt 7. pielikumu).
Pirmais pārskats tika sagatavots, kopskaitā izvērtējot piecus likumus un sešus MK noteikumus, un tie ir:
1) Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011, pēdējie grozījumi 12.03.2014.);
2) MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi”;
3) MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (pēdējie grozījumi 03.11.2018.);
4) Zemes pārvaldības likums (2015, pēdējie grozījumi 04.04.2019.);
5) Aizsargjoslu likums (1997, pēdējie grozījumi veikti 20.06.2016.);
6) MK 23.08.2011. noteikumi Nr. 653 „Aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
7) Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (1998, pēdējie grozījumi 12.10.2018.);
8) Būvniecības likums (2014, pēdējie grozījumi 13.03.2019.);
9) MK 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”;
10) MK 17.12.2019. noteikumi Nr. 684 „Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Buļļu
kāpas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
11) MK 20.12.2019. noteikumi Nr. 683 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa
noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem
dabas pieminekļiem””.
Galvenās atziņas un risināmie jautājumi, kas izriet no augstāka normatīvā regulējuma un kurus
nepieciešams izvērtēt/ievērot Jūrmalas TPG 2020 izstrādes procesā:
 Izvērtēt iespējas TIAN noteikt papildus noteikumus, veicot jūras ūdeņu un ar jūru funkcionāli
saistīto sauszemes daļu plānošanu;
 Izvērtēt detālplānojumus un noteikt tos detālplānojumus, kuri ir atceļami;
 Pārskatīt prasības detālplānojumu izstrādei;
 Grafiskās daļas kartē noteikt funkcionālo zonējumu „Ūdeņu teritorija” (Ū) Melnezeram Ķemeru
nacionālā parka teritorijā, kā arī izvērtēt citas ūdenstilpes pēc to platības;
 Izvērtēt iespēju noteikt un attēlot publiskās peldvietas kā „Teritorijas ar īpašiem noteikumiem”
(TIN);
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 Izvērtēt nepieciešamību noteikt TIN teritorijas peldbūvju izvietošanai un kuģošanai;
 Izvērtēt ielu kategoriju atbilstību normatīvajiem aktiem;
 Pārskatīt noteikumus par vēja elektrostacijām;
 Pārskatīt citas TIAN normas, kas neatbilst šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai tos

dublē.
Sagatavojot otro pārskatu, tika izvērtētas Jūrmalas TIAN lietotās definīcijas jeb termini, ar mērķi
noskaidrot, kuri no lietotajiem terminiem ir svītrojami, jo tie dublē gan MK 30.04.2013. noteikumos
Nr. 240, gan citos normatīvajos aktos lietotos terminus. Tāpat izvērtējumā sniegti
priekšlikumi/komentāri atsevišķu terminu saglabāšanai, ja tādi TIAN grozījumu redakcijā tiek pielietoti.
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes laikā ir sagatavoti vairāku tiesību aktu projekti, piemēram, MK noteikumu
projekts „Zemes un augsnes degradācijas kritēriju novērtēšanas noteikumi” un grozījumi „Aizsargjoslu
likumā”. Minētie tiesību aktu projekti nav stājušies spēkā, līdz ar to Jūrmalas TP (ar grozījumiem)
īstenošanas tālākajā gaitā jāizvērtē tā atbilstība jaunajiem normatīvajiem aktiem vai normatīvu
grozījumiem.
Atsevišķi jāpiemin „Aizsargjoslu likums” un atbilstoši tam, Jūrmalas TPG 2020 noteiktās un attēlotās
aizsargjoslas un aprobežojumi. Ņemot vērā gan datu mainību, gan tiesiskā regulējuma izmaiņas,
informācija par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem plānošanas dokumenta īstenošanas laikā par
tām var atšķirties1. Tādēļ Jūrmalas pilsētas pašvaldība varēs veikt apgrūtināto teritoriju un aizsargjoslu
aktualizāciju TAPIS vidē. Tāpat visas aizsargjoslas ir jāprecizē izstrādājot lokālplānojumus,
detālplānojumus (ja to izstrāde ir nepieciešama), zemes ierīcības projektus, izmantojot atjaunotu
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatni, un aktualizējot atsevišķas zemes vienības
apgrūtinājumu plānu.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Jūrmalas TPG 2020 izstrādē ievērota spēkā esošā likumdošana, to saistošās daļas pielāgojot
normatīvajos aktos noteiktajam. Lai atspoguļotu veiktos grozījumus un precizējumus, ir sagatavotas arī
salīdzinošās pārejas tabulas (skatīt 4. nodaļu).

1

01.01.2011. ir stājies spēkā Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums, kura mērķis ir nodrošināt aktuālu un publiski
pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, izveidojot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu (ATIS)
un nodrošinot tās darbību. ATIS esošo datu sagatavošana un izsniegšana tika paredzēta no 2018. gada 1. janvāra (netiek
nodrošināts, situācija uz 2020. gada februāri)
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2. PAŠVALDĪBAS INTEREŠU TERITORIJAS UN DEGRADĒTĀS TERITORIJAS
Viens no uzdevumiem Jūrmalas TPG 2020 veikšanai bija aktualizēt un grafiski attēlot nekustamo
īpašumu sadalījumu pēc piederības. Saņemot Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datus, tika
konstatēts, ka tie nav korekti. T.i., zemesgabalu piederība nav atbilstoša, tā, piemēram, atsevišķu
daudzdzīvokļu māju zemesgabalu piederība ir norādīta kā pašvaldības īpašums, kas neatbilst faktiskajai
situācijai. Šāda nesaiste ir konstatēta jau Jūrmalas TPG 2016 ietvertajā kartē „Nekustamo īpašumu
sadalījums pēc piederība”.
Ņemot vērā, ka no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tika saņemts
apliecinājums, ka jautājums par šiem nekustamo īpašumu kadastra datiem, kas ir pieejami TAPIS vidē
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tiks risināts sadarbībā ar Valsts zemes dienestu (uz
Jūrmalas TPG 2020 1. redakcijas sagatavošanas brīdi nav sniegta informācija, ka tas ir atrisināts), kā arī
to, ka tā ir mainīga informācija, un, lai attiecīgi nerastos pārpratumi, šo grozījumu izstrādes ietvaros
minētā karte nav aktualizēta/sagatavota.
2.1. PAŠVALDĪBAS INTEREŠU TERITORIJAS UN TO IZMANTOŠANA
Grozījumu izstrādes procesa gaitā tika veikta Jūrmalas pilsētas domes pieņemto lēmumu analīze
attiecībā uz pašvaldību interesēm teritoriju izmantošanā. Kopskaitā darba grupā tika izskatīti vairāk kā
četrdesmit priekšlikumi.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
1. tabulā iekļauts pārskats par pašvaldības struktūrvienību ierosinātajiem teritorijas plānojuma
grozījumiem, kuru iekļaušana Jūrmalas TPG 2020 tika atbalstīta darba grupā.
1. tabula. Pārskats par pašvaldības struktūrvienību ierosināto grozījumu iestrādi

Nr.
p.k.

Adrese

Kadastra
numurs

1.

Bez adreses –
teritorija Lielupes
krastā pie Bolderājas
ielas, Vārnukrogā

1300 001 1002

2.

Bolderājas iela,
Vārnukrogā

1300 001 1004

3.

Vārnukrogs 0014

1300 001 0014

4.

Bez adreses,
Buļļuciemā

1300 002 0102
1300 002 1601

5.

Tīklu iela 10,
Buļļuciemā

1300 002 2508

6.

Priedaine 0216

1300 005 0216

TPG risinājums atbilstoši saņemtajam priekšlikumam
Paplašinot attīstības iespējas, Buļļupes krastmala (un
daļēji arī ūdenī, neskarot kuģu ceļu) noteikta kā
teritorija ar īpašiem noteikumiem – TIN110 (Jaunā
ostmala), ar mērķi attīstīt makšķerēšanas centru un
laivošanu.
Paplašinot attīstības iespējas, teritorija (arī pāri ielai)
noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem –
TIN110 (Jaunā ostmala), ar mērķi attīstīt
makšķerēšanas centru un laivošanu.
Ņemot vērā, ka zemesgabals ir neapbūvēts un reāli
dabā priežu mežs, noteikta funkcionālā apakšzona
DA5, ar mērķi saglabāt to kā publiski pieejamu skvēru.
Paplašinot izmantošanas iespējas, papildināti
teritorijas ar īpašiem noteikumiem TIN19 (Lielupes
mols) noteikumi ar atļauto pagaidu izmantošanu –
pagaidu grunts novietne, kas nepieciešama Lielupes
grīvas tīrīšanas procesā.
Paplašinot attīstības iespējas, teritorijas daļa
(funkcionālā apakšzona DA5) noteikta kā teritorija ar
īpašiem noteikumiem – TIN110 (Jaunā ostmala), ar
mērķi paplašināt ūdensmalas izmantošanas iespējas.
Lai nodrošinātu parka publiskās izmantošanas iespējas
un ņemot vērā esošo (vēsturisko) apbūvi, noteikta
funkcionālā apakšzona DA4.
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7.

Lielupe 0123

1300 004 0123

8.

Dzintari 5003

1300 008 5003

9.

Rīgas iela 2A,
Majoros

1300 009 6602

10.

Lienes iela 15,
Majoros

1300 009 4107

11.

Dubulti 0102

1300 010 0102

12.

Dubulti 1111

1300 010 3521

13.

Melluži 0191

1300 014 0191

14.

Egļu iela 0067,
Mellužos

1300 014 0067

15.

Vaivari 1308

1300 017 1308

16.

Kauguri 0511

1300 020 0511

17.

Skrundas iela 3, Slokā

1300 021 0302

18.

Tūristu iela 18 un
18A, Ķemeros

1300 026 6102
1300 026 6101

19.

Ziedoņa iela 2,
Ķemeros
Paula Stradiņa iela 6,
Lielupe

1300 026 5016

Par pludmales
apkalpes teritorijām

-

20.

21.

1300 004 4405

Sakārtojot īpašumu struktūru, starpgabalam noteikta
apkārtējo zemesgabalu izmantošanas veidam
atbilstoša zona – funkcionālā apakšzona DzS16.
Lai nodrošinātu piekļuvi zemesgabalam Zvaigžņu ielā,
noteiktas ielas sarkanās līnijas, to robežās paredzot
atbilstošu funkcionālo apakšzonu TR1.
Ņemot vērā esošo apbūvi un teritorijas izmantošanu,
zemesgabala daļai noteikta apkārtējo zemesgabalu
izmantošanas veidam atbilstoša zona – funkcionālā
apakšzona JC60, bet daļai – teritorija ar īpašiem
noteikumiem – TIN110 (Jaunā ostmala), saglabājot
funkcionālo apakšzonu TR4 (esošā kuģu piestātne un
autostāvvieta).
Jūrmalas pilsētas muzeja attīstības nodrošināšanai un
īpašumu struktūras sakārtošanai, noteikta funkcionālā
apakšzona P5.
Noteiktas ielas sarkanās līnijas esošajai asfaltētajai
ceļa daļai un inženiertīkliem (ūdensvada, kanalizācijas,
gāzes, apgaismes kabeļa), to robežās paredzot
atbilstošu funkcionālo apakšzonu TR1.
Sakārtojot kvartāla struktūru, starpgabalam noteikta
apkārtējo zemesgabalu izmantošanas veidam
atbilstoša zona – funkcionālā apakšzona JC47.
Sakārtojot īpašumtiesību jautājumu, starpgabalam
noteikta funkcionālā apakšzona TR1.
Sakārtojot kvartāla struktūru, starpgabalam (šobrīd –
satiksmes josla, daļa no ielas zemesgabala) noteikta
apkārtējo zemesgabalu izmantošanas veidam
atbilstoša apakšzona – DzS14.
Lai nodrošinātu piegulošo objektu attīstības iespējas,
noteikta funkcionālā apakšzona P8 visā zemesgabalā.
Sakārtojot kvartāla struktūru, starpgabalam noteikta
apkārtējo zemesgabalu izmantošanas veidam
atbilstoša zona – DzS15.
Paplašināta Slokas stadiona infrastruktūras attīstībai
nepieciešamā
teritorija,
nosakot
funkcionālo
apakšzonu P8 visai teritorijai, ar mērķi realizēt slēgtas
futbola un vieglatlētikas manēžas būvniecību Slokas
stadiona teritorijā.
Paplašinot
attīstības
iespējas,
funkcionālās
apakšzonas JC44 atļautā teritorijas izmantošana
papildināta ar izmantošanas veidu – noliktavas.
Paplašinot attīstības iespējas, noteikta funkcionālā
apakšzona DA4.
Noteikta funkcionālā apakšzona JC51, ar mērķi
paplašināt attīstības iespējas, ja ēka nebūs
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai.
Teritorijas virzienā no 5.līnijas līdz 6. līnijai; virzienā no
16. līnijas līdz 18. līnijai (pludmales teniss); virzienā no
Turaidas ielas līdz Rūjienas ielai (Dzintaru
koncertzāle); virzienā no Baznīcas ielas līdz Slokas
ielai; virzienā no Kļavu ielas uz Ogres ielas pusi
(Dubultu glābšanas stacija Kļavu ielā 1A, Jūrmalā)
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22.

Kaugurciems 1913

1300 019 1913

23.

Ķemeri 1199

1300 026 0099

24.

Vaivari 4116

1300 017 4116

25.

Katlu mājas teritorija
Dubultos pie Slokas
ielas
Teritorija Lielupes
ielā, blakus Lielupes
ielai 28

26.

-

-

27.

Asaru prospekts 21

1300 016 1504

28.

Smilšu iela 7

1300 009 2704

29.

Vikingu iela 40A

1300 003 1102

30.
31.

Valteri 0601
Valteri 0701

1300 015 0601
1300 015 0701

noteiktas kā TIN15.
Funkcionālā apakšzona TR1 noteikta esošam
piebraucamajam ceļam.
Zemesgabalā attēlotas ielas sarkanās līnijas atbilstoši
detālplānojumam.
Pamatojoties uz saņemto sugu un biotopu
aizsardzības jomas eksperta atzinumu, zemesgabalam
noteikta funkcionālā apakšzona DA3.
Sakārtojot īpašumu struktūru, teritorijai noteikta
pašreizējai izmantošanai (esoša katlu māja) atbilstoša
zona – funkcionālā apakšzona TA2.
Lai pilsētā varētu nodrošināt atkritumu šķirošanas
pakalpojuma saņemšanas iespējas, zemesgabalam
noteikta funkcionālā apakšzona TA2 (ar mērķi ierīkot
tajā atkritumu šķirošanas laukumu).
Sniedzot iespēju attīstīt savrupmāju apbūvi
(zemesgabals iekļauts atsavināmo zemesgabalu
sarakstā), zemesgabalam noteikta funkcionālā
apakšzona FZ JC2.
Zemesgabalam noteikta funkcionālā apakšzona P70
atbilstoši esošai izmantošanai.
Lai pilsētā varētu nodrošināt atkritumu šķirošanas
pakalpojuma saņemšanas iespējas, zemesgabalam
noteikta funkcionālā apakšzona TA2 (ar mērķi ierīkot
tajā atkritumu šķirošanas laukumu).
Pamatojoties iedzīvotāju priekšlikumiem un esošo
izmantošanu, zemesgabaliem noteikta funkcionālā
apakšzona DA3

Izvērtēti un iestrādāti Jūrmalas TPG 2020 arī citi papildus saņemtie priekšlikumi, tā, piemēram,
Grafiskajā daļā attēlota spēkā esošā Jūrmalas ostas robeža, kurai ir veiktas izmaiņas (apstiprinātas ar MK
17.04.2018. noteikumiem Nr. 222 „Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu”), veikti Jūrmalas
pilsētas ielu sarkano līniju precizējumi, precizēti un grozīti Jūrmalas TIAN.
2.2. DEGRADĒTĀS TERITORIJAS
Dažādu saimniecisko darbību un dabas apstākļu ietekmē ir novērojami zemes un augsnes degradācijas
procesi, kā rezultātā ir izveidojušās degradētās teritorijas. Latvijā līdz šim nav bijusi noteikta vienota
pieeja degradēto teritoriju noteikšanā. Degradētas teritorijas definīcija iekļauta Zemes pārvaldības
likumā, kas stājās spēkā 2015. gadā – teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta
apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības teritorija. Likums paredz, ka tās
nosaka un atzīmē vietējā pašvaldība savos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kā arī paredz
nepieciešamos zemes izmantošanas nosacījumus. Informāciju par degradētajām teritorijām iekļauj un
uztur TAPIS, bet zemes īpašniekam ir pienākums veikt zemes degradācijas novēršanas pasākumus.
Likuma 3. pants nosaka, ka vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos apbūvei
prioritāri paredz degradētās teritorijās2, bet 13. panta pirmās daļas 6) apakšpunkts – Ministru kabinets
izdod noteikumus par degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju, kā arī
par kārtību, kādā konstatē un novērtē degradētās teritorijas un augsnes degradāciju, nosaka augsnes
degradācijas novēršanas pasākumus un uzrauga to īstenošanu. Šāds, uz likuma pamata izdots
2

MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 221. punkts nosaka, ka plānojot jaunu saimniecisko darbību, pašvaldība vispirms izvērtē
iespēju izmantot degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru, bet to 238. punkts nosaka, ka
teritorijas plānojumā kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem var noteikt arī piesārņotās, potenciāli piesārņotās un degradētās
teritorijas
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normatīvais akts uz šo brīdi nav apstiprināts un stājies spēkā (sagatavots MK noteikumu projekts3).
Pārejas noteikumos noteikts, ka minētais normatīvais akts jāizdod līdz 2019. gada 31. decembrim.
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes gaitā sagatavots pārskats par degradētajām teritorijām (skatīt
1. pielikumu), kurā atspoguļots uz tām attiecināmais normatīvais regulējums, līdz šim noteiktās
degradētās teritorijas Jūrmalas pilsētā, kā arī veiktie un īstenošanas procesā esošie revitalizācijas
pasākumi.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Degradētās teritorijas kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem netiek attēlotas. 19 nekustamajiem
īpašumiem, kas kā degradētas teritorijas apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2015. lēmumu4
Nr. 551 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”, ar 17.08.2017. grozījumiem (apstiprināti ar
Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 412).
Degradēto teritoriju sarakstā ir iekļauti nekustamie īpašumi ar pamestu vai sliktā tehniskā un vizuālā
stāvoklī esošu apbūvi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā, kā arī bijušā atkritumu uzglabāšanas
poligona teritorija Priedainē. Jāatzīmē, ka minētais izvērtējums veikts pirms Jūrmalas TPG 2016 stāšanās
spēkā, līdz ar to tajā noteiktais funkcionālais zonējums norādīts atbilstoši Jūrmalas TP 2012.
Degradēto teritoriju revitalizācijas vispārīgais mērķis ir pilsētas ilgtspējīgas attīstības vecināšana:
maksimāli likvidēt degradētās teritorijas un tādejādi sekmēt pilsētvides reģenerācijas procesu. Tas ietver
gan vides problēmu risināšanu, gan teritoriju izmantošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu,
gan pilsētvides vizuālās un pilsētas struktūras funkcionālās kvalitātes pilnveidošanu, gan sociālās vides
humanizācijas elementus.
Izstrādājot Jūrmalas TPG 2020, grozīta vai precizēta teritorijas izmantošana (skatīt arī 1. tabulu) šādiem
nekustamajiem īpašumiem, kas 2015. gadā tika atzīti kā degradēti: Tīklu iela 10, Tūristu iela 18 un
Tūristu iela 18A. Pēdējais minētais nekustamais īpašums šobrīd ir iekļauts VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā kā piesārņota vieta
(reģistrācijas Nr. 13004/709). 2019. gadā zemesgabalā būvprojekta „Būvju nojaukšana Tūristu ielā 18A”
ietvaros tika veikti teritorijas sakārtošanas darbi, t.sk. demontētas tur esošās ēkas (katlu mājas), kā arī
veikta grunts kvalitātes izpēte. Rezultātā ir saņemts arī speciālista atzinums par grunts kvalitāti. Saskaņā
ar izpētes rezultātiem, naftas produktu piesārņojums pētītās teritorijas gruntīs nav konstatēts, līdz ar to
Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir lūgusi institūciju mainīt reģistrā tās kategoriju uz “vieta nav piesārņota”.

3
4

Ar normatīvā akta projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463288
Ar pieņemto lēmumu var iepazīties www.jurmala.lv/docs/j15/l/j150551.htm
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3. JŪRAS PIEKRASTES JOSLA
3.1. ZEMES VIENĪBA “JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅI” UN TĀS IZMANTOŠANA
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumu, Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā ar 2017. gada 1. janvāri, atbilstoši likuma 16. panta trešajai daļai un to Pārejas
noteikumu 3. punktam, ir izveidojis zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 13400010001 un kopējo
platību 47743100 kv.m jeb 4774,3100 ha ar nosaukumu “jūras piekrastes ūdeņi”. Tā kā minētā zemes
vienība neatrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, spēkā esošajā Jūrmalas TP (ar
grozījumiem) tā nav iekļauta, kā arī nav noteikta tās atļautā izmantošana.
Minētajā tiesību aktā jūras piekrastes josla definēta kā teritorija, kurā ietilpst gan jūras piekrastes ūdeņi,
gan jūras piekrastes sauszemes daļa jeb pludmale. Minētā teritorija tiek nodota pašvaldību pārvaldībā5,
izņemot jūras piekrastes sauszemes daļu un iekšzemes publiskos ūdeņus atsevišķās īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās vai to funkcionālajās zonās. Jūras piekrastes ūdeņi šā likuma izpratnē ir jūras akvatorija
divu kilometru attālumā no krasta līnijas. “Jūras krasta līnija” ir robeža starp jūras piekrastes sauszemes
daļu un jūras piekrastes ūdeņiem normālā stāvoklī, kas ir būtiska arī vietējo pašvaldību administratīvo
robežu noteikšanai6.

1. attēls. Latvijas jūras telpas iedalījums
Avots: Jūras plānojums 2030

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta (5) daļu, vietējā pašvaldība gādā par tās valdījumā esošo
jūras un jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību un veic
teritorijas plānošanu.
Pārskats par jūras piekrastes joslas plānošanas jautājumiem ietverts 2. pielikumā.
MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 nosaka, ka teritorijas plānojumā attēlo virszemes ūdensobjektus,
kuriem nosaka atbilstošu funkcionālo zonu („Ūdeņu teritorija”) un atļauto teritorijas izmantošanu u.c.
nosacījumus.
T.i., „Ūdeņu teritorija” (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un
ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides
aizsardzībai. Tās galvenie iespējamie izmantošanas veidi ir ūdenssaimnieciska izmantošana7, tehniskā
apbūve un teritorijas izmantošana, ūdens telpas publiskā izmantošana8. Kā papildizmantošanas veidus

5 Līdz šim neviena no valsts institūcijām nebija uzņēmusies jūras piekrastes sauszemes daļas zemju pārvaldību, bet pašvaldībām
šādas tiesības nebija uzticētas
6 Zemes pārvaldības likuma 15. panta (2) daļa nosaka, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajos
datos iekšzemes publisko ūdeņu zemes gabalu kartogrāfiski noteiktās robežas maināmas, ja tiek precizētas piegulošo zemes
gabalu robežas, veicot kadastrālo uzmērīšanu, vai ja tiek aktualizēta krasta līnija. Jūras piekrastes sauszemes daļas un jūras
piekrastes ūdeņu kartogrāfiski noteiktās robežas tiek aktualizētas noteiktā kārtībā pēc ģeotelpisko pamatdatu aktualizācijas
7 Dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdens akvatorijas, kuras tiek izmantotas zivsaimniecībai, zvejniecībai un citiem
ūdenssaimniecības veidiem
8 Ūdens akvatorijas izmantošana publiskiem pasākumiem, pakalpojumiem, atpūtai, sportam un to nodrošināšanai nepieciešamā
infrastruktūra, t.sk. peldbūves vai uz pāļiem stiprinātas būves
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var noteikt arī dzīvojamo apbūvi uz ūdens un derīgo izrakteņu ieguvi. Tāpat vispārīgie noteikumi izvirza
prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai.
Jūras piekrastes daļa jeb pludmale tradicionāli tiek noteikta kā „Dabas un apstādījumu teritorija” (DA) –
funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un
kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar
attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
Jūras piekrastes joslas izmantošanas iespējas regulē citi tiesību akti, kā, piemēram, MK 23.08.2011.
noteikumi Nr. 653 „Aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”, atbilstoši kuriem, Jūrmalas jūras piekrastes ūdeņu rietumu daļa (pie
Jaunķemeriem), kas robežojas ar pilsētu, atrodas neitrālajā zonā.
Civillikuma 1102. pants nosaka, ka pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla. Tādējādi viens
no jautājumiem, kas risināms plānošanas dokumentā ir piekļūšana pie jūras (ar autotransportu, kājām
un ar velo). Šajā gadījumā jāpiemin tas, ka normatīvajos aktos pašreiz nav lietots termins “nobrauktuve
pludmalē”. Jūrmalas TPG 2020 izstrādes laikā ir sagatavoti grozījumi likumā „Aizsargjoslu likums”, un
likumprojekta 3. pants paredz papildināt Aizsargjoslu likuma 36. panta otro daļu ar 8. punktu, kas noteic
izņēmuma gadījumu likuma 36. panta otrajā daļā, lai varētu izbūvēt nobrauktuves pludmalē un
nodrošināt piekļuvi pludmalei. Tāpat kā citas Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļā minētās darbības,
nobrauktuvju izbūve pieļaujama, ja tā paredzēta teritorijas plānojumā un ir veikts ietekmes uz vidi
sākotnējais izvērtējums.
Teritorijas izmantošanu, t.sk. būvniecību, piekrastē un piekrastes ūdeņos nosaka vairāki normatīvi, kuros
būtu nepieciešams veikt izmaiņas. Tā, piemēram, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ir sagatavojusi vairākas rekomendācijas normatīvu grozījumiem un izpētēm. Valsts
pārvaldes institūcija ir atzinusi, ka, lai veiktu būvju būvniecību piekrastes ūdeņos (ar dažiem
izņēmumiem), šobrīd spēkā esošais saskaņošanas process ir pārāk ilgstošs un resursietilpīgs. Tādēļ viens
no priekšlikumiem ir veikt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz ārtelpu labiekārtojuma
elementiem, kas kalpo sabiedrības interesēm, paredzot, ka par to būvniecības saskaņošanu piekrastes
ūdeņos (2 km zonā) ir atbildīga pašvaldība. Šādi objekti tiktu uzskatīti par inženierbūvēm un tiem tiktu
piemērota kārtība, kas noteikta MK 09.05.2017. noteikumos Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi”, tādā veidā atvieglojot būvniecības procesu nelieliem labiekārtojuma elementiem
(laipām, slidkalniņiem…) piekrastes ūdeņos.
MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 nosaka, ka teritorijas plānojumā un lokālplānojumā var noteikt
teritorijas, kurās atļauts izvietot peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai, taču to izbūves
(izvietošanas) kārtība nav ne pilnībā skaidra, ne regulēta. Tādēļ ir priekšlikums normatīvajos aktos
paredzēt peldbūvju būvniecības (izvietošanas) kārtību, lai nodrošinātu vides aizsardzības prasības, kā arī
to, lai uz peldbūvēm būtu attiecināmas būtiskās prasības būvēm, kas ir paredzētas Būvniecības likuma
9. pantā. Tāpat, veicot izvērtējumu par peldbūvju izbūves kārtību, jāizvērtē, vai noteikti peldbūvju veidi ir
iekļaujami ārtelpu labiekārtojuma elementu definīcijā, kurām tiek rekomendēts piemērot atviegloto
izbūves kārtību piekrastes ūdeņos.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Likumdošanas prasības nosaka, ka teritorijas plānojums vai tā grozījumi tiek izstrādāti pašvaldības
administratīvās teritorijas vai tās daļas robežās. Tas nozīmē, ka zemes vienības “jūras piekrastes ūdeņi”
attēlošana Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi” un
noteikumu izstrāde šīs zemes vienības atļautajai teritorijas izmantošanai šobrīd nav realizējama. Ņemot
vērā šī jautājuma nozīmīgumu, pašvaldība turpmākajā plānošanas gaitā var rosināt tematiskā plānojuma
izstrādi.
Lai nodrošinātu gājēju piekļuvi pludmalei un nepieciešamās nobrauktuves, Jūrmalas TPG 2020 ir
attēlotas spēkā esošās ielu sarkanās līnijas, kas ietver arī nepieciešamos un esošos gājēju ceļus un
nobrauktuves pludmalē. Papildus, lai saglabātu informāciju par iepriekš plānotajām un noteiktajām
nobrauktuvēm pludmalē, TIAN pielikumos ir iekļautas detālplānojumā „Pludmales labiekārtošana un
kāpu zonas nostiprināšana” (2009. gads) un lokālplānojumā „Teritorijai starp Ērgļu ielu, Madonas ielu,
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dzelzceļu un pludmali” (2015. gads) apzinātās un plānotās nobrauktuves un izejas uz pludmali cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
3.2. DETĀLPLĀNOJUMS „PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA UN KĀPU ZONAS NOSTIPRINĀŠANA”
Detālplānojums „Pludmales labiekārtošana un kāpu zonas nostiprināšana”, kas apstiprināts ar Jūrmalas
pilsētas domes 01.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 63, tika izstrādāts laika posmā no 2007. gada
aprīļa līdz 2009. gada septembrim. Detālplānojuma izstrāde tika veikta, pamatojoties uz Jūrmalas
pilsētas domes 05.04.2007. lēmumu Nr. 330 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā”, pašvaldības izsniegto darba
uzdevumu un saskaņā ar projekta izstrādes laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. MK
19.102.2004. noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz
2009. gada 9. oktobrim).
Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis – radīt humānu, telpiski un ainaviski sakārtotu un līdzsvarotu
vidi, papildinot un tālāk attīstot jau esošo pludmales infrastruktūru, nepieļaujot krasta kāpu tālāku
eroziju un saglabājot vēsturiski veidojušos pludmales ainavu. Kā plānojuma galvenais uzdevums tika
noteikts – sabalansēt Jūrmalas iedzīvotāju un sabiedrības intereses, kas izteiktas Jūrmalas teritorijas
plānojumā un tālāk tiek konkretizētas detālplānojumā, lai varētu uzsākt krasta kāpas nostiprināšanas un
teritorijas labiekārtošanas tehnisko projektu izstrādi.
Detālplānojuma kopējā teritorija ir aptuveni 192 ha, ar teritorijas (pludmales) kopējo garumu – 32 km.
Piekļūšana teritorijai tika noteikta divejāda. Galvenā piekļūšana no sauszemes pa ielām un gājēju takām.
Piekļūšana tika plānota arī pa ūdens ceļu no Rīgas jūras līča puses ar ūdens transporta pieturas vietām
Bulduros, Dubultos, Kaugurciemā, saskaņā ar projekta grafisko daļu.
Krasta kāpu nostiprināšanu detālplānojumā tika paredzēts veikt gar visu Jūrmalas pilsētas jūras piekrasti.
Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas pludmales krasta kāpu erozija dažādās pludmales vietās ir atšķirīga,
detālplānojuma risinājumos tika izstrādāti un piemēroti arī atšķirīgi inženiertehniskie risinājumi
pludmales kāpu un būvju nostiprināšanā, kā optimālākie risinājumi, saskaņā ar vides saglabāšanas,
aizsardzības un ainaviskajiem aspektiem (skatīt TIAN pielikumu daļu).
Detālplānojumā iekļauto zemesgabalu plānotā izmantošana ir „Dabas pamatnes teritorija” (DP) ar „Rīgas
jūras līča pludmali” (PL), „Ūdenstilpnēm, ūdenstecēm un to krastu joslām” (Ū), atbilstoši Jūrmalas
pilsētas teritorijas plānojumam 1995.-2007. gadam ar grozījumiem (spēkā līdz 2012. gadam). Būvju
izvietojums šajās teritorijās netika noteikts kā primārais izmantošanas veids, bet pieļaujams tikai tad, ja
tas nepieciešams atļautās izmantošanas nodrošināšanai. Detālplānojuma sastāvā ir izstrādāti detalizēti
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas kopumā nav pretrunā ar šobrīd spēkā esošajiem
Jūrmalas TIAN, tomēr līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos 2013./2014. gadā ir mainīts arī funkcionālo
zonu iedalījums Jūrmalas TPG 2016 un citi noteikumi.
Kopš detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, pamatojoties uz detālplānojuma risinājumiem, Jūrmalas
pilsētas pludmalē ir izstrādāti projekti un realizētas dažādas būves, galvenokārt sezonas un īslaicīgas
lietošanas būves, ierīkoti gājēju ceļi un nobrauktuves pludmalē. Pludmales labiekārtošanā un kāpu zonas
aizsardzībai tiek pielietoti detālplānojuma projekta ietvaros izstrādātie kāpu zonas stiprinājumu varianti.
Atsevišķu pludmales nogabalu (daļu) attīstība ir risināta arī citos detālplānojumos, kopā ar pludmalei
piegulošo krasta kāpu zonas un apbūves zemesgabalu attīstību, kā arī lokālplānojumā teritorijai starp
Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali (2015), līdz ar to atsevišķās teritorijās darbojas citi
detālplānojumi vai lokālplānojums.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Detālplānojums tika izstrādāts vairāk kā pirms 10 gadiem, kā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
1995.-2007. gadam ar grozījumiem (spēkā līdz 2012. gadam) detalizācija, un tā kā ir mainījies gan
Jūrmalas TP, gan citi normatīvie akti.
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Ņemot vērā minēto, detālplānojums „Pludmales labiekārtošana un kāpu zonas nostiprināšana” tiek
daļēji integrēts Jūrmalas TPG 2020, kā vadlīnijas turpmākajai plānošanai un projektēšanai (skatīt TIAN
pielikumus).
3.3. RĪGAS JŪRAS LĪČA KRASTA KĀPU AIZSARGJOSLAS DAĻA BEZ APBŪVES
Aizsargjoslu likuma 6. pantā ir noteikta viena no vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām –
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla. 6. panta (2) daļā ir noteikts, ka Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu iedala šādās joslās:
1) krasta kāpu aizsargjosla (pilsētās tās platums nav mazāks par 150 m);
2) jūras aizsargjosla;
3) ierobežotas saimnieciskās darbības josla līdz 5 kilometru platumā, kas tiek noteikta, ņemot vērā
dabiskos apstākļus.
Atbilstoši likuma 33. panta (1) daļai, aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā attēlo teritorijas plānojumos.
Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļa bez apbūves, kas ir noteikta Jūrmalas TP 2012 un Jūrmalas
TPG 2016 nav aizsargjosla Aizsargjoslu likuma izpratnē, bet gan ar pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikts būvniecības ierobežojums, kas teritoriāli ir noteikts Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
krasta kāpu aizsargjoslas teritorijas daļai. Tāpēc, lai izprastu šī aprobežojuma rašanos un nozīmi Jūrmalas
pilsētā, nepieciešams īsi apskatīt tā plānošanas pirmsākumus.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, pirmais Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums – Attīstības plāns
(Ģenerālplāns) turpmākajiem 10 gadiem, tika izstrādāts 1993.-1995. gadā un apstiprināts 1995. gada
27. jūlijā. Plāns tika izstrādāts ekonomiskās sistēmas maiņas laikā, pārejot no aktualizētas plānotas
saimniekošanas uz brīvām tirgus attiecībām.
Attīstības plānā (Ģenerālplānā) detalizētāk tika izstrādātas ilglaicīgai attīstībai paredzētās sadaļas:
 ilglaicīgas vides saglabāšanas teritoriālais „Dabas pamatnes” plāns;
 pilsētas transporta shēma, jo attīstības plāna uzdevums ir nodrošināt iespējas tālākai nākotnes
attīstībai, rezervējot teritorijas;
 kultūrvēsturiskais mantojums.
Jūrmalas „Dabas pamatnes” plānā atsevišķi tika izdalītas 10 dabas mantojuma teritorijas pēc attiecīgās
vietas nozīmīguma jeb dažādu kritēriju summas izvērtējuma. Viena no tām – Rīgas jūras līča piekrastes
krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves (PK) (kas plānā tika attēlota dzeltenā krāsā) – priekškāpu un krastu
kāpu grēdu ietvēra skaitot no vienlaidus dabiskās sauszemes veģetācijas sauszemes virzienā. Attīstības
plāna paskaidrojumu rakstā teikts: Teritorija raksturojas ar izveidojušos priekškāpas un kāpu grēdu
sistēmu, kas iet paralēli Rīgas jūras līcim. Šī dabas sistēma ir viena no ģeoloģiski visjaunākajiem dabas
veidojumiem Jūrmalā. Priekškāpas veidošanās notiek vēl pašreiz, novērojama pludmales un priekškāpas
noskalošanās un vēja erozija. Minētā sistēma Jūrmalā ir visnenoturīgākā pret antropogēno iedarbību.
Teritorija nodomāta tikai atpūtas vajadzībām, ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzību.
Jūrmalas attīstības plāna (Ģenerālplāna) karte Jūrmalas „Dabas pamatne” detalizēja kartē „Teritorijas
zonējums” attēlotās „Dabas pamatnes” (DP) teritorijas.
Saskaņā ar Attīstības plānu (Ģenerālplānu) tika izstrādāti un 20.02.1997. apstiprināti Jūrmalas apbūves
noteikumi (būvnoteikumi). Apbūves noteikumos Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez
apbūves (PK) nozīmēja zemesgabalus (vai to daļas) skaitot no vienlaidus dabiskās sauszemes veģetācijas
sauszemes virzienā, kur primārais ir piekrastes krasta kāpu un mežu aizsardzība no nevēlamas ārējās
iedarbības.
Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļā 1998. gadā bija izveidota digitālā kadastra karte, uz kuras
pamata tika precizēta Jūrmalas Attīstības plāna 1995. gada redakcija, precīzi nosakot katram kvartālam
vai zemesgabalam teritorijas zonējumu. (Avots: Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 2000. gada
grozījumu paskaidrojumu raksts).
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1999. gada 4. novembrī ar Jūrmalas domes lēmumu Nr. 1116 tika apstiprināti grozījumi un papildinājumi
Jūrmalas Apbūves noteikumu I daļā, bet 1999. gada 9. decembrī ar lēmumu Nr. 1224 „Par Rīgas jūras līča
piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I daļā” veiktas citas
izmaiņas. Līdz ar to 1999. gadā grafiski tika precizēta gan Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
krasta kāpu aizsargjosla (atbilstoši Aizsargjoslu likumam, ne mazāk kā 300 m platumā), gan Jūrmalas
Attīstības plānā noteiktā Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves (PK) – reālā
kāpu zona.

3. attēls. Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas Jūrmalas pilsētā fragments, 1999. gads

Izstrādājot nākamos Jūrmalas apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumus 2004.-2007. gadā, tika
precizēti Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) kartes Jūrmalas „Dabas pamatne” atsevišķo daļu
nosaukumi, t.sk. Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu bez apbūves (PK) pārdēvējot par
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas joslu (PM), bet noteikumus būtiski negrozot.
Papildus tika noteikta „Rīgas jūras līča piekrastes būvlaide”, Apbūves noteikumu apakšnodaļā
“5.6.Būvlaide” nosakot: “(4) Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā primāra ir kāpu reljefa un meža
saglabāšana, kas jāņem vērā veicot ēkas novietnes izvēli un jāievēro Rīgas jūras līča piekrastes būvlaide,
kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, skaitot no vienlaidus dabiskās sauszemes veģetācijas
sauszemes virzienā, kur primārais ir piekrastes krasta kāpu un mežu aizsardzība no nevēlamas ārējās
iedarbības. Būvlaide noteikta plānā „Jūrmalas „dabas pamatne”” (7) Jebkuras Būvlaides novietni precizē,
izstrādājot detālplānojumus.”

4. attēls. Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu Dabas pamatnes kartes fragments, 2006. gads

Izstrādājot jauno un šobrīd spēkā esošo Jūrmalas TP 2012, kopš 1995. gada noteiktās „Dabas pamatnes”
teritorijas tika noteiktas kā „Dabas teritorijas”, vienlaicīgi sašaurinot dabas teritoriju iedalījumu no 10
izdalītajām dabas mantojuma teritorijām 1995. gadā uz 6 dabas teritorijām 2012. gadā, tādējādi vairs
atsevišķi nenosakot Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas joslu (PM), bet tomēr
saglabājot “kāpu būvlaidi” (mainīts nosaukums iepriekš noteiktajai – “Rīgas jūras līča piekrastes
būvlaidei”). Jūrmalas TP 2012 TIAN apakšnodaļā “4.3.2. Būvlaide”, 178. punktā tika noteikts: Veicot
apbūvi Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsargjoslā ievēro kāpu būvlaidi atbilstoši Jūrmalas
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pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi” norādītajai, bet
180. punktā tika noteikts: Būvlaidi var precizēt detālplānojumā.
Jūrmalas TP 2012 TIAN apakšnodaļā “1.2. Lietotie termini” bija iekļauts termins: “būvlaide – līnija, kas
nosaka minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas vai citas šajos noteikumos minētas atskaites vietas,
piemēram, upes krasta, līdz tuvākajai virszemes būvei”, tādējādi terminu “būvlaide” piemērojot arī
krasta kāpu aizsardzības noteikšanai. Termins “būvlaide” grozīts 2016. gadā, ievērojot citus spēkā esošos
normatīvos aktus.

5. attēls. Jūrmalas teritorijas plānojuma Apgrūtinājumu kartes fragments, 2012. gads

Izstrādājot Jūrmalas TP 2012 grozījumus 2016. gadā, “kāpu būvlaidei” tika mainīts nosaukums uz “krasta
kāpu aizsargjoslas daļa bez apbūves”, un Jūrmalas TPG 2016 TIAN apakšnodaļā “3.3.2. Būvju izvietojums
zemes vienībā. Būvlaides.” 104. punktā noteikts: Veicot apbūvi Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu
aizsargjoslā ievēro krasta kāpu aizsargjoslas daļu bez apbūves, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas
plānojuma grafiskās daļas kartē „Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi” norādītajai.

6. attēls. Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu Apgrūtinājumu kartes fragments, 2016. gads

GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas TPG 2016 noteiktās „Krasta kāpu aizsargjoslas
daļa bez apbūves” izveidošanas un noteikšanas vēsturi, t.sk. vairākkārtējās nosaukuma maiņas, pēc
būtības nemainot noteiktā aprobežojuma mērķi, Jūrmalas TPG 2020 TIAN risinājumos saglabāts
nosacījums Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā saglabāt
priekškāpas, kāpu mežus un kāpu grēdu sistēmu, kas izvietotas paralēli Rīgas jūras līcim, kā tas jau tika
noteikts 1995. gada Jūrmalas Attīstības plānā (ģenerālplānā). Savukārt grafiski, kā apgrūtinājums
Jūrmalas TPG 2020, tā vairs netiek attēlota, saglabājot nosacījumu par obligātu detālplānojuma izstrādes
nepieciešamību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā. Izstrādājot
detālplānojumu, jānosaka saglabājamās dabas vērtības konkrētā teritorijā veicot detalizētu teritorijas
izpēti, kā arī jāizstrādā risinājumi to saglabāšanai un aizsardzībai, nosakot plānotās apbūves izvietojuma
zonu.
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4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS UN IZMAIŅU
RISINĀJUMI
4.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS UN ĪSTENOŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
Atbilstoši Darba uzdevumam, teritorijas plānojumā veikti grozījumi, saskaņojot tos ar jauno normatīvo
aktu prasībām un izvērtējot atbilstību gan Jūrmalas pilsētas IAS, gan Jūrmalas pilsētas attīstības
programmas 2014.–2020. gadam mērķiem. Veikta arī līdz Jūrmalas TPG 2016 spēkā stāšanās brīdim
(2016. gada marts) apstiprināto detālplānojumu inventarizācija un piedāvāts atcelt virkni
detālplānojumus, kuri faktiski jau ir zaudējuši savu spēku, ņemot vērā nosacījumus, kas tika izvirzīti
Jūrmalas TPG 2016 TIAN 2495. punktā, vai kuru realizācija nav uzsākta atbilstoši noslēgtajiem
administratīvajiem līgumiem u.tml. (skatīt 10. pielikumu).
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes laikā tika identificēti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanu
ietekmējošie faktori, kas tika ņemti vērā izstrādājot kritērijus ierosināto grozījumu priekšlikumu
izvērtēšanai (skatīt 5. pielikumu), kā arī izskatot iesniegtos sabiedrības un pašvaldības priekšlikumus
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā.
4.2. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN APBŪVES PARAMETRI
 FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Jūrmalas TP 2012 tika izstrādāts laika posmā no 2007. gada līdz 2012. gadam, savukārt grozījumi
2016. gadā. Atbilstoši iepriekšējam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam 1995.-2007. gadam ar
grozījumiem līdz 2009. gadam, viena veida funkcionālās izmantošanas un apbūves noteikumi lielākoties
bija vienādi visā pilsētā, neatkarīgi no to atrašanās vietas, piemēram, prasības „Darījumu teritorijām” (D)
bija vienādas gan pilsētas centrā, gan Kūdrā. Atšķirības tika atzīmētas kā izņēmumi un papildinājumi vai
atsauces uz citām noteikumu nodaļām. Strukturāli atšķirīgākā spēkā esošo noteikumu 2012. gada
redakcija bija daļā – „Prasības atsevišķu pilsētas daļu izmantošanai”.
Jūrmalas TIAN 2012. gada redakcijā zonu klases tika ģeneralizētas, bet izmantošanas noteikumi izstrādāti
detalizētāki. Tas tika panākts, plānošanas mērķiem pilsētā izdalot 18 daļas un izstrādājot noteikumus
katrai funkcionālajai zonai, kas atrodas konkrētajā pilsētas daļā, tādējādi ievērtējot lokālās apbūves
īpatnības un citas specifikas lietas, piemēram, atrašanos pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.
Jūrmalas TP 2012 tika izstrādāti grozījumi (laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam), saskaņojot tos
ar jauno normatīvo aktu prasībām (MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 u.c.) un izvērtējot atbilstību
Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam mērķiem. Jūrmalas TPG 2016
Paskaidrojuma rakstā ir aprakstīti funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu saskaņošanas ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 galvenie principi, norādot pāreju uz
jaunajām funkcionālajām zonām un teritorijas izmantošanas veidiem, bet nav detalizētāk aprakstīta
funkcionālo apakšzonu piemērošanas un izdalīšanas principi.
Izvērtējot Jūrmalas TPG 2016 redakciju, var secināt, ka funkcionālo zonu un apakšzonu piemērošanas
princips – tās piemērojot atsevišķiem rajoniem vai pilsētas daļām, kas tika ieviests 2012. gada redakcijā,
2016. gada grozījumos vairs netika saglabāts, kopumā gan samazinot, gan būtiski palielinot apakšzonu
skaitu atsevišķās zonās.
Tikai funkcionālajai zonai „Ūdeņi” (Ū) nav noteikta neviena apakšzona, funkcionālajai zonai
„Lauksaimniecība”(L) ir noteiktas divas apakšzonas, bet funkcionālajai zonai „Tehniskās apbūves
teritorija” (TA) un „Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) – trīs apakšzonas. Pārējām funkcionālajām
zonām ir noteiktas piecas vai sešas apakšzonas, bet „Savrupmāju apbūves teritorijai”(DzS) – 26
apakšzonas. Visvairāk apakšzonas ir noteiktas funkcionālajām zonām „Jauktas centra apbūves teritorija”
(JC) – 66 apakšzonas un „Publiskās apbūves teritorija”(P) – 67 apakšzonas. Daļa no apakšzonām ir
noteiktas tikai atsevišķām zemes vienībām, t.i., sākot no vienas zemes vienības.
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GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Izstrādājot Jūrmalas TPG 2020, īpaša uzmanība tika pievērsta tām funkcionālajām apakšzonām, kas
noteiktas mazāk kā 10 zemes vienībām, vai kuru atļautās izmantošanas veidi un apbūves parametri ir
vienādi. Rezultātā tika secināts, ka nepieciešams svītrot un/vai apvienot atsevišķas funkcionālās
apakšzonas, tādējādi novēršot noteikumu dublēšanos un samazinot funkcionālo apakšzonu skaitu. No
jauna ir izveidota funkcionālā apakšzona – „Dabas un apstādījumu teritorija” (ar indeksu DA8 un DA9),
„Jauktas centra apbūves teritorija” (ar indeksu JC59, JC61, JC66 un JC67), „Publiskās apbūves teritorija”
(ar indeksu P70) un „Lauksaimniecības teritorija” ar indeksu L3. 2. tabulā ir apkopota informācija par
grozījumiem funkcionālo zonu apakšzonu iedalījumā.
2. tabula

Risinājums spēkā esošajā
Jūrmalas TP
Funkcionālā zona

Apakšzona

Savrupmāju
apbūves teritorija

DzS23

DzS25

DzS26

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves teritorija
(DzM)

DzM5
DzM6
-

Jauktas centra
apbūves teritorija
(JC)

JC26
JC55
JC56

JC57
JC59
JC61
JC66

-

-

Grozījumu priekšlikums
Apakšzona
Grozījumu pamatojums
grozījumos
DzS21
Apvienota DzS23 un DzS21, svītrojot DzS23, jo ir
vienādi
noteikumi,
saglabājot
individuālos
noteikumus Kaugurciemam.
DzS9
Apvienota DzS25 un DzS9, svītrojot DzS25, jo ir
vienādi noteikumi. Izmaiņas skar 1 z/gab Lielupē, kas
tiek noteikts kā izņēmums.
DzS14
Apvienota DzS26 un DzS14, svītrojot DzS26, jo ir
vienādi noteikumi. Izmaiņas skar 1 z/gab Dzintaros,
kas tiek noteikts kā izņēmums.
DzM1
Apvienota DzM5 un DzM1, svītrojot DzM5, jo ir
vienādi noteikumi.
DzM3
Apvienota DzM6 un DzM3, svītrojot DzM6, jo ir
vienādi noteikumi. Izmaiņas skar 5 z/gab Slokā.
DzM5
Izveidota jauna apakšzona, ar mērķi nodrošināt
esošo rindu ēku attīstības iespējas.
JC25
Apvienota JC26 un JC25, svītrojot JC26, jo ir vienādi
noteikumi. Izmaiņas skar 1 z/gab Pumpuros.
JC4
Apvienota JC55 un JC4, svītrojot JC55, jo ir vienādi
noteikumi. Izmaiņas skar 5 z/gab Dubultos.
JC7
Apvienota JC56 un JC7, svītrojot JC56, jo ir vienādi
noteikumi. Izmaiņas skar 1 z/gab Dubultos, kas tiek
noteikts kā izņēmums (zemesgabala minimālo
platību jānosaka DP).
JC6
Apvienota JC57 un JC6, svītrojot JC57, jo ir vienādi
noteikumi. Izmaiņas skar 4 z/gb.
JC7
Apvienota JC59 un JC7, svītrojot JC59, jo ir vienādi
noteikumi.
JC37
Apvienota JC61 un J37, svītrojot JC61, jo ir vienādi
noteikumi. Izmaiņas skar 1 z/gb Bulduros.
JC33
Apvienota JC66 un J33, jo ir gandrīz vienādi
noteikumi, svītrojot JC66. Izmaiņas skar kvartāla
daļu Jaundubultos (8 z/gb), JC33 papildus
izmantošana: Aizsardzības un drošības iestāžu
apbūve (12006).
JC66
Izveidota jauna apakšzona, iekļaujot tajā vieglās
ražošanas objektus Bulduru dārzkopības vidusskolas
teritorijas daļas attīstības nodrošināšanai.
JC67
Izveidota jauna apakšzona, iekļaujot tajā vieglās
ražošanas objektus, un neparedzot dzīvojamo
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-

JC59

JC61

Publiskās apbūves
teritorija (P)

Rūpnieciskās
apbūves teritorija
(R)
Dabas un
apstādījumu
teritorija (DA)

Lauksaimniecības
teritorija (L)

P24

P27

P42

P41

-

P70

R3

R1

-

DA9

-

DA8

-

L3

apbūvi.
Izveidota jauna apakšzona z/gb Dzintaru prospektā
48, tajā precizējot apbūves tehniskos rādītājus, bet
negrozot teritorijas izmantošanas veidus.
Izveidota jauna apakšzona z/gb Kauguru ielā 3, tajā
precizējot apbūves tehniskos rādītājus, bet negrozot
teritorijas izmantošanas veidus.
Apvienota P27 un P24, jo ir vienādi noteikumi,
svītrojot P24 (izmaiņas skar 5 z/gb).
Apvienota P42 un P41, jo ir vienādi noteikumi,
svītrojot P42 (izmaiņas skar 6 z/gb).
Izveidota jauna apakšzona z/gb Smilšu ielā 7,
nosakot to atbilstoši esošai izmantošanai.
Apvienota R3 un R1, jo ir vienādi noteikumi,
svītrojot R3.
Izveidota jauna apakšzona, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, nomainot TIN16 esošo kapsētu
teritorijām.
Izveidota jauna apakšzona vēsturiskā Ķemeru parka
teritorijai, nomainot TIN14.
Izveidota jauna apakšzona esošajām mazdārziņu
teritorijām Dzintaros (sakņu dārzu kopšanai, bez
apbūves).

Jūrmalas TPG 2016 tika noteiktas Teritorijas ar īpašiem noteikumiem, vadoties no MK 30.04.2013.
noteikumos Nr. 240 noteiktā iedalījuma, kā arī nodrošinot teritorijas plānojuma risinājumu pēctecību no
Jūrmalas TP 2012 redakcijas.
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes ietvaros atkārtoti ir pārskatītas noteiktās Teritorijas ar īpašiem
noteikumiem, ņemot vērā gan MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240 noteikto iedalījumu un citus
normatīvos aktus, gan realizētos objektus. 3. tabulā ir apkopota informācija par grozījumiem Teritoriju ar
īpašiem noteikumiem iedalījumā.
3. tabula

Risinājums spēkā esošajā
Jūrmalas TP
Teritorija ar
Teritorijas
īpašiem
indekss
noteikumiem
Cita teritorija ar
TIN16
īpašiem
noteikumiem
TIN18
TIN111
TIN112

-

Grozījumu priekšlikums
Teritorijas
indekss
Grozījumu pamatojums
grozījumos
TIN16
Grozīts nosaukums uz „Plānota kapsētas teritorija”, to
attiecinot tikai uz plānotajām kapsētām, bet esošās
kapsētas nosaka kā Dabas un apstādījumu teritorijas
(DA9).
Svītrots, jo mikroliegumu teritorijas nav jānosaka kā
TIN, tās nosaka un regulē citi normatīvie akti.
Svītrots, jo esošās piemiņas vietu teritorijas (kapsētas)
nosaka kā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA9).
Svītrots, jo noteikts neatbilstošā nodaļā, pārceļot
noteikumus uz apakšnodaļu TIN7 un nosakot to kā
TIN72.
TIN116
Jāņupītes poldera teritorija – noteikta no jauna, jo
poldera teritorija kā aprobežojums nav attēlota
Grafiskajā daļā.
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Nacionālas un
vietējas nozīmes
infrastruktūras
attīstības
teritorija

-

TIN117

TIN71

-

-

TIN72

Priedaines tilta apkārtnes pilsētainavas teritorija –
jauna. Šajā teritorijā iepriekš noteiktie izmantošanas
noteikumi pārcelti no FZ P23 un P66.
Svītrots, jo nacionālas nozīmes infrastruktūras projekts
„Kurzemes loks” posmā Tume-Imanta paredzētajai
330/110 kV elektrolīnijai, ir realizēts.
Satiksmes
infrastruktūras
objektu
attīstībai
nepieciešamā teritorija – noteikts no jauna, noteikumus
pārceļot no TIN112.

 APBŪVES PARAMETRI

Pirms Jūrmalas TP 2012 tika veikts Jūrmalas teritorijas plānojuma 1995.-2007. gadam izvērtējums.
2012. gada noteikumos tika integrēta arī zemes vienību veidošanas saistošā karte (no Jūrmalas
teritorijas plānojuma 1995.-2007. gadam – turpmāk 2007. gada noteikumi), kura satur grafisko
informāciju par jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām un teritorijām, kur zemes vienību
veidošanai obligāti izstrādājams detālplānojums. 2007. gada noteikumos šāda grafiskā daļa attiecās
galvenokārt uz dzīvojamās apbūves teritorijām, bet jauno noteikumu projektā (spēkā esošo noteikumu
2012. gada redakcija) tika izstrādāts grafiskais materiāls visai pilsētai.
Apstiprinot Jūrmalas TPG 2016, no tā sastāva tika izslēgtas grafiskās daļas kartes „Jaunveidojamo zemes
vienību minimālās platības”, „Maksimālais apbūves blīvums”, „Būvju augstumu ierobežojumi” un
„Detalizētas plānošanas teritorijas”, jo attiecīgā informācija tika ietverta teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos.
Jūrmalas TPG 2016 TIAN struktūra tika izveidota atbilstoši valstī noteiktajai vienotajai TAPIS, t.sk.
izveidojot 4. nodaļu „Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā
zonā”. Tomēr 4. nodaļas apakšnodaļās tika noteikti tikai daži no nepieciešamajiem apbūves parametriem
(apbūves teritorijās: minimālā jaunizveidojamā zemesgabala platība, maksimālais apbūves blīvums un
apbūves augstums). TIAN 3. pielikumā „Apbūves parametri” apkopoti grafiskie attēli, kas izmantojami
Jūrmalas ēku un būvju daļu un apbūves parametru aprēķiniem. Bet TIAN 9. pielikumā „Apbūves
parametru aprēķins un lietošana” noteikti apbūves parametri, kas jāpielieto teritorijās, kurās atļauta
būvniecība (apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas īpatsvars, apbūves augstums
un ēkas stāvu skaits), kaut gan TIAN 4. nodaļā noteikti tikai daži no nepieciešamajiem apbūves
parametriem, nenorādot nepieciešamību apbūves parametru aprēķinos pielietot arī TIAN 9. pielikumu.
TIAN 9. pielikumā iekļautas arī apbūves parametru aprēķinu formulas, tādējādi dublējot MK 30.04.2013.
noteikumos Nr. 240 noteiktās formulas, kā arī tabulas ar papildus piemērojamiem apbūves intensitātes
un brīvās zaļās teritorijas rādītājiem dažāda augstuma apbūvē, kas kopumā apgrūtina minēto apbūves
parametru lietošanu, jo tie noteikti atrauti no konkrētām funkcionālajām zonām un apakšzonām.
Minimālā jaunizveidojamā zemesgabala platība ir noteikta TIAN 4. nodaļā, atbilstoši katrai funkcionālajai
zonai vai apakšzonai, bet ņemot vērā, ka apstiprinot Jūrmalas TPG 2016, no tā sastāva tika izslēgta
grafiskās daļas karte „Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības”, informācija nav vairs
uztverama un viegli analizējama kvartālu, apkaimju vai pilsētas kontekstā. Ņemot vērā, ka uzsākot
Jūrmalas TPG 2020 izstrādi tika saņemti salīdzinoši daudz nekustamo īpašumu īpašnieku priekšlikumi
grozīt noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības, Jūrmalas TPG 2020 izstrādes ietvaros
tika veikta atsevišķu kvartālu zemesgabalu platību u.c. apbūves parametru izvērtējums, kas kalpo par
pamatojumu atsevišķiem grozījumiem (skatīt 8. pielikumu).
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Ņemot vērā MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240 noteikto un Jūrmalas TIAN izstrādei izmantojamo
TAPIS, kas šobrīd pieļauj daudz komplicētāku noteikumu izstrādi un dažādu apbūves parametru
ievadīšanu katrai funkcionālajai zonai un apakšzonai, ir pārskatīti Jūrmalas TIAN pielikumi un to
izmantošanas lietderība, nepieciešamos apbūves parametrus nosakot Jūrmalas TIAN 4. nodaļā.
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5. CITI GROZĪJUMU RISINĀJUMI
5.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI
21.12.2019. stājās spēkā MK 17.12.2019. noteikumi Nr. 684 „Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas
pieminekļa „Buļļu kāpas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – MK
17.12.2019. noteikumi Nr. 684), kā arī 20.12.2019. pieņemtie MK noteikumi Nr. 683 „Grozījumi Ministru
kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””, tādēļ minētie normatīvie akti ievēroti izstrādājot šos
grozījumus.
Dabas piemineklis „Buļļu kāpas” ir izveidots, lai saglabātu Buļļu kāpas (ietverot Jūrmalas Balto kāpu,
Vārnu kalnu un Bolderājas kāpu) – Litorīnas laika vaļņveida kāpu un priekškāpu reljefu, kā arī augstāko
un platāko mūsdienu kāpas atsegumu Lielupes krastā, kas orientēts šķērsām kāpu valnim.
MK 17.12.2019. noteikumos Nr. 684 ir noteiktas dabas pieminekļa aizsardzības un izmantošanas
prasības, t.sk. funkcionālais zonējums. Dabas piemineklis iedalās divās funkcionālajās zonās (dabas
lieguma zona un neitrālā zona), lai nodrošinātu ģeoloģisko vērtību aizsardzību, tajā pat laikā neuzliekot
liekus apgrūtinājumus teritorijām, kur tik stingras aizsardzības prasības nav nepieciešamas. Ģeoloģisko
vērtību aizsardzībai svarīgi ir saglabāt reljefa formas, kur galvenais ģeoloģiskā mantojuma vērtību
saglabāšanas nosacījums ir esošo reljefa formu nepārveidošana (dabas lieguma zona). Noteikumos
Vārnukrogs un tam piegulošā apkārtne noteikta kā neitrālā zona. Tā noteikta, lai neierobežotu šīs
teritorijas attīstību, tāpēc šajā zonā nav noteikts aizliegums jaunai būvniecībai (izņemot pazemes būvju
būvniecību) un infrastruktūras izveidei.
Papildus pieminams, ka Jūrmalas TPG 2020 izstrādes laikā ir apstiprināts jauns dabas aizsardzības plāns
dabas parkam „Ragakāpa” laika periodam līdz 2031. gadam. Tajā izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir vērsts uz
dabas parka dabas vērtību saglabāšanu, sabalansējot dabas aizsardzības un sabiedrības atpūtas
nodrošināšanas funkcijas. Dabas parkam noteikti pieci īstermiņa mērķi: novērst meža biotopu
fragmentācijas palielināšanos, novērst kāpu biotopu pasliktināšanos, nodrošināt labvēlīgus apstākļus ES
nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu pastāvēšanai un attīstībai, veicināt īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu
ilglaicību un uzturēšanu, kā arī sabalansēt dabas parkā esošo dabas vērtību un rekreācijas resursu
attīstību, ciktāl tas nav pretrunā dabas aizsardzības mērķiem. Ievērojot normatīvo aktu prasības un
dabas aizsardzības plānā iekļautajos priekšlikumos par teritorijas plānojumu pilnveidošanu noteikto,
Grafiskajā daļā attēlotas dabas parka funkcionālo zonu robežas.
Plānā ir sniegts priekšlikums neitrālās zonas robežas precizēšanai, taču tā kā uz šo brīdi nav veiktas
izmaiņas dabas parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, Jūrmalas TPG 2020
attēlotas spēkā esošās robežas. Dabas parka teritorijā noteikta funkcionālās zonas „Dabas un
apstādījumu teritorija” apakšzona ar indeksu DA1, kur apbūves veidošana nav atļauta, bet pludmales
daļai – DA6.
Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamai informācijai, Grafiskās daļas kartē
„Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi” attēloti valsts aizsargājamie koki jeb dižkoki,
kā arī 2020. gada sākumā izveidotais mikroliegums putnu sugu aizsardzībai (atrodas Mellužos, teritorijas
daļā starp Mētru ielu un savrupmāju apbūvi Vasaras ielā). Citas būtiskas izmaiņas attiecībā uz īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām un objektiem nav veiktas.
Grozījumu izstrādē ņemta vērā līdz šim publiski pieejamā informācija par īpaši aizsargājamām augu
sugām un biotopu atradnēm Jūrmalas pilsētā (TPG izstrādes ietvaros nebija pieejami jaunākie biotopu
kartēšanas dati, kuri iegūti projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros). Līdz šim konstatētie īpaši aizsargājamie
biotopi bija definēts kā viens no kritērijiem izvērtējot saņemtos sabiedrības priekšlikumus un lemjot par
priekšlikuma atbalstīšanu.
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5.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻI
Jūrmalas TP 2012 un Jūrmalas TPG 2016 tika sagatavota atsevišķa Grafiskās daļas karte „Kultūras
pieminekļi un to aizsargjoslas”, bet kartē „Funkcionālais zonējums” (kas tiek izstrādāta un publicēta
TAPIS vidē) kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) nav attēlotas. Kultūras pieminekļu
aizsargjoslas, kas ir vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumā
noteikto aizsargjoslu iedalījumu, nav attēlotas arī Jūrmalas TPG 2016 Grafiskās daļas kartē
„Apgrūtinājumi”, kurā ir attēlotas citas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
2018. gada 13. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kas
būtiski maina kultūras pieminekļu pārvaldības kārtību, palielinot pašvaldības atbildību par tās teritorijā
esošu kultūras pieminekļu pārraudzību. Likuma 14. pantā ir noteikts: Kultūras pieminekļus atbilstoši to
vēsturiskajai, zinātniskajai, mākslinieciskajai vai citādai kultūras vērtībai iedala valsts, reģiona un
vietējās nozīmes kultūras pieminekļos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj kā valsts, reģiona
vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. [...]
Priekšlikumu par vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa noteikšanu objektam un tā iekļaušanu
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kultūras ministram iesniedz attiecīgās administratīvās
teritorijas pašvaldība.[...] Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību nodrošina
pašvaldība.
Likuma grozījumu pārejas noteikumos tika noteikts: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz
2018. gada 31. decembrim izstrādā kritērijus kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus. [...] Nacionālā
kultūras mantojuma pārvalde līdz 2020. gada 31. decembrim pārskata valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statusu, izvērtējot šo pieminekļu atbilstību reģiona vai
vietējās nozīmes kultūras pieminekļa kritērijiem. [...] Ministru kabinets līdz 2018. gada 31 decembrim
izdara grozījumus Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumos Nr. 474 „Noteikumi par kultūras
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa
piešķiršanu” atbilstoši grozījumiem šā likuma 14. pantā.
Ņemot vērā, ka kritēriji kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā (kā reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus) nav izstrādāti, kā arī līdz 01.12.2019. nav
veikti grozījumi MK 26.08.2003. noteikumos Nr. 474, izstrādājot Jūrmalas TPG 2020 nav iespējams
realizēt likumā noteikto jauno kultūras pieminekļu iedalījumu.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
29.01.2020. tika saņemta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstule, kurā sniegta informācija par
kultūras pieminekļu atrašanās vietām, kas precizējamas TPG izstrādes ietvaros, un demontētajām būvēm
– kultūras pieminekļiem Jūrmalas pilsētā. Saskaņā ar sniegto informāciju, no valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu saraksta 2019. gadā ir izslēgts bijušais kultūras piemineklis Jūras ielā 47 (valsts aizsardzības
Nr. 5514 un 5511). Savukārt atbilstoši atbildīgās institūcijas atļaujām, demontēti un ilgstoši netiek
atjaunoti šādi kultūras pieminekļi: Jēkaba ielā 3 (valsts aizsardzības Nr. 5476), Jomas ielā 43 (valsts
aizsardzības Nr. 5483) un Strēlnieku prospektā 64 (valsts aizsardzības Nr. 5689).
Ar Jūrmalas TPG 2020 ir precizētas šādu kultūras pieminekļu atrašanās vietas vai nosaukumi:
 Vaivaru dzelzceļa stacija ar stacijas tualeti (valsts aizsardzības Nr. 5348 – pārvietota Skautu ielas
labajā pusē pie dzelzceļa;
 Vidus prospektā 43 (valsts aizsardzības NR. 5732) – saglabāta veranda pie jaunbūves pret 7. līniju;
 Emīla Dārziņa ielā 15 – Peldu iestādes apbūves paliekas (valsts aizsardzības Nr. 5425) – saglabāts
1924. gadā būvētais apjoms pie Emīla Dārziņa ielas. Izmaiņas veiktas 18.05.2017.;
 Precizēta atrašanās vieta zemesgabalā kultūras piemineklim Iecavas ielā 3 (valsts aizsardzības
Nr. 5470), Poruka prospektā 61 (valsts aizsardzības Nr. 8704) un Turaidas ielā 1 – Dzintaru
koncertzāle (valsts aizsardzības Nr. 5707).
Jūrmalas pilsētā esošie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) attēlotas Jūrmalas
TPG 2020 Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi” un kartē
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„Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi”. Kartēs ar šiem grozījumiem attēloti arī šādi kultūras
pieminekļi, kuri līdz šim nebija iezīmēti TP grafiskajos materiālos:
 Kāpu ielā 39A (valsts aizsardzības Nr. 8688) – būve ar kadastra Nr. 1300 014 0605 001;
 Strēlnieku prospektā 68A (valsts aizsardzības Nr. 8689) – būve ar kadastra Nr. 1300 012 2805 001;
 Zigfrīda Meierovica prospektā 43 – vārti un mūra sēta (valsts aizsardzības NR. 5595);
 Ķemeru parks ar parka arhitektūru (valsts aizsardzības Nr. 5341);
 Ķemeru parka tiltiņi (valsts aizsardzības Nr. 344, 5345, 5346);
 Paviljons – rotunda (valsts aizsardzības Nr. 5342);
 Piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem un direktoriem (valsts aizsardzības Nr. 5347).
Ar Kultūras ministrijas 04.03.2020. rīkojumu Nr. 2.5-1-39, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā kā vietējas nozīmes vēsturiska notikuma vieta ir iekļauta Dzejnieku Raiņa un Aspazijas vasarnīca
(valsts aizsardzības Nr. 9283). Piemineklis atrodas Salacas ielā 4 k-1 (būves kadastra apzīmējums 1300
012 1208 003). Tādējādi, Jūrmalas TPG 2020 pilnveidotā redakcija papildināta ar minēto kultūras
pieminekli.
Jūrmalas TPG 2020 1. redakcijas izstrādes ietvaros tika sagatavots „Valsts aizsargājamo vietējas nozīmes
kultūras pieminekļu izslēgšanas pamatojums no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta” par
diviem vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļiem: Vaivaru – Asaru – Mellužu vasarnīcu kvartāli
(valsts aizsardzības Nr. 6091) un Stirnurags (valsts aizsardzības Nr. 6090). Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde atzinumā par grozījumu 1. redakciju informēja, ka nepiekrīt šo kultūras pieminekļu izslēgšanai
no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta, jo izslēgšanai trūkst pamatojuma, ka minētie
kultūras pieminekļi pilnībā būtu zaudējuši kultūras pieminekļa vērtību. Ņemot to vērā, grozījumu
pilnveidotajā redakcijā šie kultūras pieminekļi ir saglabāti kā esoši jeb risinājumi neparedz to izslēgšanu,
taču Paskaidrojuma raksta 3. pielikums kā daļa no TPG ietvaros veiktā izvērtējuma ir saglabāts (tam ir
informatīvs raksturs).
Ar šiem grozījumiem tiek papildināta arī Jūrmalas TP 2012 V daļa ar priekšlikumiem 19 valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālajām aizsargjoslām un aizsargjoslas precizējumu valsts
aizsargājamam vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim – Vaivaru dzelzceļa stacija ar stacijas tualeti,
valsts aizsardzības Nr. 5348 (skatīt 4. pielikumu).
5.3. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI
MK noteikumi Nr. 628 nosaka, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daļā atbilstoši mēroga noteiktībai
nosaka pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un attēlo aizsargjoslas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām.
Jūrmalas TPG 2016 Grafiskās daļas kartē „Apgrūtinājumi” ir attēlotas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu
likumam un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izņemot kultūras pieminekļu aizsargjoslas (tās attēlotas
grafiskās daļas kartē „Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas”), bet kartē „Funkcionālais zonējums”
aizsargjoslas un apgrūtinājumi nav attēloti. Minētais informācijas sadalījums pa atsevišķām grafiskās
daļas kartēm un TAPIS vidē publicētā nepilnīgā informācija var apgrūtināt informācijas uztveri
iedzīvotājiem un liedz iespēju saņemt pilnvērtīgu informāciju par nekustamo īpašumu portālā
www.geolatvija.lv.
GROZĪJUMU RISINĀJUMS
Izvērtējot līdz šim noteiktās aizsargjoslas, tika secināts, ka ir nepieciešana atsevišķu aizsargjoslu
precizēšana, līdz ar to Jūrmalas TPG 2020 pārskatītas visas objektu esošās pašvaldības apgrūtinātās
teritorijas un aprobežojumi. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar atsevišķu kultūras pieminekļu aizsargjoslu
(aizsardzības zonu) noteikšanu vai precizēšanu. Grafiskajā daļā vairs netiek attēlots līdz šim noteiktais
ierobežojums – krasta kāpu aizsargjoslas daļa bez apbūves.
Aizsargjoslu parametri rakstiski atspoguļoti Jūrmalas TIAN. Atbilstoši mēroga noteiktībai Grafiskās daļas
kartē „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi” attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru
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platums dabā ir vienāds ar 10 m vai pārsniedz 10 m, bet virszemes ūdensobjektiem tikai tās
aizsargjoslas, kuras kaut vienā vietā pārsniedz 10 m platumu.
Aizsargjoslu precizēšana attiecas arī uz pašvaldības ielu ekspluatācijas aizsargjoslām – ielu sarkanajām
līnijām. Šo grozījumu ietvaros ielu sarkanās līnijas precizētas tikai atsevišķām esošajām pilsētas ielām,
izvērtējot pašvaldības sagatavotos priekšlikumus, bet nenosakot jaunas ielu sarkanās līnijas dabā
neesošām ielām vai ceļiem.
Latvijas upju baseinu apgabalos kopumā ir uzskaitītas ap 200 tūkstoši ha pavasara palu vai vasarasrudens plūdu, kā arī jūras uzplūdu apdraudētās teritorijas. Lielupes palieņu pļavas iekļaujas dabiskajās
plūdu apdraudētajās teritorijās. Ievērojamas jūras uzplūdu platības ir Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastē. Jūras uzplūdu rezultātā tiek paaugstināti ūdens līmeņi daudzu upju grīvās un to lejtecēs, t.sk.
arī Lielupes grīvā un lejtecē.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu Jūrmalas TP 2012 un Jūrmalas TPG 2016 ir noteiktas un attēlotas
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kā arī applūstošās teritorijas. Saskaņā ar MK 03.06.2008.
noteikumiem Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk tekstā –
MK noteikumi Nr. 406) applūstošo teritoriju nosaka pēc dabā konstatējamām regulāra applūduma
pazīmēm vai izmantojot inženiertehniskos aprēķinus. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 406 11. punktam, ja
applūstošo teritoriju nosaka, izmantojot inženiertehniskos aprēķinus, pieņem, ka applūduma
atkārtošanās biežums ir vismaz reize desmit gados (ar 10 % applūduma varbūtību). Ņemot vērā šobrīd
publiski pieejamos VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” hidroloģiskos datus,
izstrādājot Jūrmalas TPG 2020, tika precizētas applūstošo teritoriju robežas gar Lielupi, Sloceni un
Vēršupīti. To robežas precizētas arī balstoties uz fizisko un juridisko personu iesniegtajām VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izziņām par applūstamību konkrētos zemesgabalos.
Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma attiecīgie punkti (35. pants – vispārīgos
aprobežojumus un 36.-58. pants – aprobežojumus katrā aizsargjoslu veidā). Atsevišķu objektu un
teritoriju gadījumos jāievēro papildus normatīvie akti un Jūrmalas TIAN prasības. Tā, piemēram, valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslās (aizsardzības zonās) jāievēro arī MK 26.08.2003.
noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju
un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”.
5.4. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
Ar šiem grozījumiem nav paredzētas būtiskas izmaiņas Jūrmalas pilsētas transporta infrastruktūrā.
Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju, ņemts vērā perspektīvā autoceļa „Autoceļa A10
Rīga-Ventspils posma Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijas skiču projekts” risinājums.
Transporta attīstības vispārīgais plāns Jūrmalas TP 2012 redakcijā „Transporta shēma” (kartoshēma 7.9.)
un shēma „Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība” (kartoshēma 7.4.) netiek grozītas. Minētās
shēmas pievienotas portālā geolatvija.lv pie „Citas sadaļas”. Atjaunota karte „Pievienojumi valsts
autoceļu tīklam”. Tāpat ar TPG pārskatītas ielu kategorijas atbilstoši MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240
noteiktajām (TIAN 8. pielikums). TIAN papildināti ar punktu, kas nosaka, ka Jūrmalas pilsētā ir aizliegts
veidot slēgtas privātas ielas.
5.5. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES INFRASTRUKTŪRA
Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi” ir precizēts 330 un
110 kV elektropārvades līniju novietojums atbilstoši veiktajiem pārbūves un jaunu līniju izbūves
projektiem. Ar Jūrmalas TPG 2020 ir aktualizētas Grafiskajā daļā iekļautās inženiertīklu (ūdensapgāde,
sadzīves kanalizācija un siltumapgāde) shēmas. Savukārt TIAN papildinātas esošās prasības attiecībā uz
centralizētajām un decentralizētajām sistēmām.
Pamatojoties uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) izsniegtajiem nosacījumiem
Jūrmalas TPG 2020 izstrādei, 12. pielikumā iekļauts atjaunots valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts.
Tomēr jāņem vērā, ka tā ir mainīga informācija, tādēļ aktuālākie dati ir pieejami LĢIA Valsts ģeodēziskā
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tīkla datubāzē (saite uz tīmekļa vietni geodezija.lgia.gov.lv/start.php). Attiecībā uz tiem, norādāms, ka,
veicot Jūrmalas pilsētas teritorijā jebkura veida būvniecību, t.sk. esošo ēku pārbūvi un atjaunošanu,
inženiertīklu, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar
valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojumi LĢIA par
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti obligāti ir jāattēlo
lokālplānojumos un detālplānojumos.

6. LOKĀLPĀNOJUMI UN DETĀLPLĀNOJUMI
 LOKĀLPLĀNOJUMI

Jūrmalas pilsētā ir izstrādāti un spēkā esoši četri lokālplānojumi, savukārt uz Jūrmalas TPG 2020
pilnveidotās redakcijas sagatavošanas brīdi (2020. gada oktobris), Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi
lēmumus par sešu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu. Pārskats par spēkā esošajiem un izstrādē
esošajiem lokālplānojumiem iekļauts Paskaidrojuma raksta 9. pielikumā.
Teritorijas plānojuma grozījumos ir integrēti divi lokālplānojumi: lokālplānojums zemesgabalam 36. līnija
1202, no lokālplānojuma iekļaujot TIAN funkcionālo apakšzonu P68 un lokālplānojums zemesgabalam
4. līnija 1A, 5. līnija 2 un Bulduri 1304, iekļaujot TIAN funkcionālās apakšzonas P69, TR6 un DA7. Pārējie
divi paliek spēkā kā atsevišķu teritoriju lokālplānojumi, kuru noteikumi prevalē pār teritorijas plānojuma
noteikumiem.
Ar Jūrmalas TPG 2020, TIAN papildināti ar nodaļu „Prasības lokālplānojumiem”, papildus normatīvajos
aktos noteiktajam, nosakot gadījumus, kad pirms attīstības ieceres īstenošanas nepieciešams izstrādāt
lokālplānojumu. Tā, piemēram, pašvaldības dome lēmumu par lokālplānojuma izstrādi var pieņemt, ja
zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas Jāņupītes poldera teritorijā, vēlas savā zemesgabalā veikt apbūvi
(jaunu dzīvojamo, publisko vai rūpniecisko), bet, lai to īstenotu, nepieciešams grozīt pašreiz noteikto
teritorijas funkcionālu zonējumu „Lauksaimniecības teritorija”.
 DETĀLPLĀNOJUMI

Sākotnēji jānorāda, ka Jūrmalas TPG 2016 ietvaros tika veikta detālplānojumu izvērtēšana, ar mērķi
konstatēt detālplānojumos noteikto prasību neatbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Tāpat
tika sagatavots pārskats par tiem detālplānojumiem, kuri ir izslēdzami no spēkā esošo detālplānojumu
saraksta. Atbilstoši tam, Jūrmalas TIAN 2503. punktā tika iekļauti tie detālplānojumi, kuri ar saistošo
noteikumu izdošanu, atzīmi kā spēku zaudējuši. Saskaņā ar Jūrmalas TIAN 6. pielikumu, uz Jūrmalas TPG
2016 apstiprināšanas brīdi, sarakstā tika iekļauts 351 detālplānojums (izstrādāti un apstiprināti līdz
2016. gada janvārim).
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes ietvaros tika veikta Jūrmalas TPG 2016 iekļauto spēkā esošo
detālplānojumu pārvērtēšana, ņemot vērā galvenokārt Jūrmalas TPG 2016 TIAN 2495. punkta
nosacījumus: Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu
gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par
detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un
arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana sagatavojot
arī priekšlikumu attiecībā uz detālplānojumu aktualitāti, to atcelšanas nepieciešamību.
Paskaidrojumu raksta 10. pielikumā ir apkopota informācija par Jūrmalas TPG 2016 iekļauto spēkā esošo
detālplānojumu (papildus iekļaujot vienu detālplānojumu, kas tika apstiprināts 2016. gada martā, t.i.,
pirms Jūrmalas TPG 2016 apstiprināšanas) pārvērtēšanu un priekšlikumiem to atstāšanai spēkā vai
atcelšanai līdz ar šo Jūrmalas TPG 2020 spēkā stāšanos. Detālplānojumi, kas tika izstrādāti un apstiprināti
pēc 2016. gada 24. marta, kad tika apstiprināti Jūrmalas TPG 2016 ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu,
izvērtējumā nav iekļauti. Spēkā esošo detālplānojumu izvērtēšanu nepieciešams turpināt arī pēc
Jūrmalas TPG 2020 spēkā stāšanās gan izvērtējot izdotās būvatļaujas, gan noslēgto administratīvo
līgumu izpildi.
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7. TERITORIĀLAIS KONTEKSTS
Ar Jūrmalas pilsētas kopīgo interešu teritorijām tiek saprastas ar pilsētu funkcionāli saistītas teritorijas,
kas administratīvi atrodas ārpus pilsētas robežas. Kaimiņos esošās teritorijas ietekmē viena otru un
plānošanas procesā apkārtējās teritorijas konteksts ir ļoti svarīgs. 11. pielikumā ir iekļauts pārskats par
kaimiņu pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem, lai identificētu tās teritorijas, kas ir definējamas
kā Jūrmalas pilsētas kopīgas interešu teritorijas, kā arī, lai saskaņotu un novērstu pretrunas pašvaldību
pierobežu teritoriju perspektīvajā izmantošanā, aizsargjoslās u.tml.
Uzsākot Jūrmalas TPG 2020 izstrādi, pašvaldība nosūtīja vēstuli kaimiņu pašvaldībām, lūdzot sniegt
viedokli par kopīgo interešu teritoriju attīstību. Informāciju un nosacījumus grozījumu izstrādei sniedza
trīs pašvaldības – Rīgas pilsēta, Babītes novads un Tukuma novads. Konkrētus nosacījumus neizvirzīja
Tukuma novada pašvaldība, savukārt Rīgas pilsētas un Babītes novads ir akcentējis to, ka plānošanas
procesa gaitā uzmanība pievēršama transporta infrastruktūras attīstības jautājumiem. Tomēr arī
Jūrmalas teritorijas plānojuma (ar grozījumiem) īstenošanas gaitā, un jo īpaši veicot tajos grozījumus
(izstrādājot lokālplānojumu), jāņem vērā pierobežā plānotā teritorijas attīstība.
Komentāri par izsniegto nosacījumu ņemšanu vērā iekļauti „Pārskatā par institūciju nosacījumiem”
(skatīt sējumā „Ziņojums par izstrādes procesu”).

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU ATBILSTĪBA JŪRMALAS
PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI
Grozījumu priekšlikumi Jūrmalas TP Grafiskajā daļā un TIAN izstrādāti, ņemot vērā teritorijas plānojuma
īstenošanas novērtējumu, aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences. Tajā
pašā laikā nodrošinot arī pēctecības ievērošanu, aktualizējot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
teritorijas un izmantošanas nosacījumus, kā arī mājokļu attīstībai nepieciešamās teritorijas un citus
attīstības priekšnosacījumus, kā to paredz gan Jūrmalas IAS, gan Jūrmalas AP.
Ar šiem grozījumiem veiktās izmaiņas Jūrmalas TP noteiktajā funkcionālajā zonējumā galvenokārt
saistītas ar saņemtajiem priekšlikumiem gan no pašvaldības struktūrvienībām, gan sabiedrības. Tos
izvērtējot, kā pirmais no kritērijiem priekšlikuma atbalstīšanai (kā to nosaka Teritorijas attīstības
plānošanas likums) bija izvirzīts tā atbilstība Jūrmalas IAS telpiskās attīstības perspektīvā noteiktajām
pilsētas zonām (pilsētas centrs, teritorija dzīvošanai u.c.). Līdz ar to var uzskatīt, ka atbalstītās izmaiņas
kopumā nodrošina Jūrmalas pilsētas vēlamās situācijas (vīzijas) īstenošanos.
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1. PIELIKUMS.

PĀRSKATS PAR DEGRADĒTAJĀM TERITORIJĀM

1. DEFINĪCIJA UN UZ TĀM ATTIECINĀMAIS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
Normatīvie akti līdz šim nav noteikuši degradēto teritoriju noteikšanas kritērijus un klasifikāciju, tādēļ
pašvaldības gan dažādi definē (uztver) degradētās teritorijas, gan izmanto dažādu pieeju (kritērijus) to
noteikšanai.
Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos degradētās teritorijas tiek definētas kā:
 Dažādu saimniecisko darbību un dabas apstākļu ietekmē ir novērojami zemes un augsnes
degradācijas procesi, kā rezultātā veidojas degradētās teritorijas;
 Degradēta teritorija ir zeme, kuru saimnieciskā vai cita veida darbība vai bezdarbība ir tiktāl
sabojājusi, ka tās ekonomiski izdevīgu izmantošanu nav iespējams uzsākt bez īpašiem atjaunošanas
pasākumiem;
 Degradētas teritorijas – kādreiz izmantotas, apbūvētas vai arī plānotas izmantot. Līdz ar to šīs
teritorijas vai tajās esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti, vai nolaisti vai arī piesārņoti.
Atsevišķos teritorijas plānojumos tiek lietots arī termins “haosa teritorijas” jeb pamesto objektu,
nesakārtotās teritorijas. Tās klasificētas kā teritorijas, kurās agrāk veikta saimnieciskā darbība, kas šobrīd
ir pārtraukta, bet šo teritoriju kā funkcionējošu elementu iesaistīšana (jo īpaši – apdzīvotās vietas)
struktūrā, to “atgriešana dzīvē” ir būtiska pašvaldības attīstībai. Nereti teritorijas plānojumos nav
atspoguļota detalizētāka informācija par degradācijas iemeslu, bet pārsvarā degradēto teritoriju sarakstā
tiek iekļauti nerekultivētie derīgo izrakteņu ieguves karjeri, neizmantotās bijušo kolhozu centru un lopu
fermu teritorijas, kā arī bijušās rūpnieciskās teritorijas.
Pašvaldība, kura ir veikusi visaptverošu degradēto teritoriju izpēti, ir Rīgas pilsēta. 2004. gadā tika
izstrādāts pētnieciskais darbs „Degradēto teritoriju izpēte Rīgas pilsētā”1. Šajā darbā degradētās teritorijas
jēdziens ir skaidrots izmantojot starptautiska projekta CABERNET materiālos minēto skaidrojumu:
degradēta teritorija ir vieta (zeme, būves, nekustamais īpašums), kas iepriekš ticis izmantots vai apbūvēts,
bet pašlaik ir pamests vai tiek nepilnīgi izmantots. Tā var būt pamesta, nolaista vai piesārņota vieta. Šī
vieta var būt arī daļēji apdzīvota vai citādi izmantota. Degradētās teritorijas efektīva izmantošana nav
atsākama bez mērķtiecīgas intervences un ievērojamiem ieguldījumiem tās rekonstrukcijā.
Lai noteiktu degradētās teritorijas Rīgas pilsētā, tika pielietoti vairāki savstarpēji saistīti kritēriji. Pētījumā
atzīts, ka vienīgais kritērijs, kas viennozīmīgi liecina par teritorijas degradāciju, ir teritorijas piesārņojums,
bet nozīmīgākās citas degradēto teritoriju noteikšanas pamata pazīmes saistītas ar to radīto vizuālo
piesārņojumu (kas parasti liecina arī par būvju tehnisko stāvokli un teritorijas ietekmi uz apkārtni) un
teritorijas izmantošanas efektivitāti. Kā trešais pamatkritērijs tika noteikts – teritorijas/būvju neefektīva
izmantošana, un tā rādīts ir (1) saimnieciskai darbībai izmanto mazāk par 50 % teritorijas vai (2)
saimnieciskā darbība notiek tai nepiemērotā vidē (būvvidē). Tāpat degradēto teritoriju noteikšanā tiek
pielietoti arī papildus kritēriji, kas sniedz paplašinātu priekšstatu par attiecīgo teritoriju, tās attīstības
iespējām un ierobežojumiem. Tā, piemēram, inženiertīkli, piekļūšana, īpašumu struktūra teritorijā u.c.
Ņemot vērā Zemes pārvaldības likumā minēto noteikumu izstrādes nepieciešamību par degradēto
teritoriju un augsnes degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju, Latvijas Republikas Vides un reģionālās
attīstības ministrija 2018. gadā ir sagatavojusi noteikumu projektu „Degradēto teritoriju un augsnes
degradācijas kritēriju un to klasifikācijas, un novērtēšanas noteikumi”. Noteikumu projekts tika
sagatavots, balstoties uz izstrādāto projektu „Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas,
kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei”.
Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu zemes pārvaldību un tai nepieciešamās informācijas par
zemes un augsnes degradāciju pieejamību un aktualitāti, un izstrādātais noteikumu projekts nosaka:
1) zemes un augsnes degradācijas kritērijus un to klasifikāciju;
2) kārtību, kādā konstatē un novērtē zemes un augsnes degradāciju;
1

Ar izpēti var iepazīties tīmekļa vietnē www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/08_degradetas_teritorijas_riga.pdf
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3) zemes un augsnes degradācijas novēršanas pasākumus to īstenošanas uzraudzību.
Noteikumu 1. pielikumā ir iekļauti kritēriji un klasifikācija zemes degradācijas veidiem, tajā pašā tie pieļauj,
ka pašvaldība nepieciešamības gadījumā var papildus noteikt jaunus degradēto zemju noteikšanas
kritērijus, nemainot noteiktos zemes degradācijas veidus. Pašvaldībām pēc zemes degradācijas
konstatēšanas būs jāpieņem lēmums par degradētas teritorijas statusa piešķiršanu, informējot zemes
īpašnieku un ievadot informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajā
Degradēto teritoriju informācijas sistēmā.
Atbilstoši noteikumu projekta 1. pielikumam, tiek piedāvāts noteikt šādus zemes degradācijas veidus un
kritērijus:
Degradēto teritoriju
tips
Degradēta apbūves
teritorija

Degradēto teritoriju veids

Degradācijas novērtēšanas kritēriji

Degradēta dzīvojamās vai
publiskas apbūves teritorija

Teritorija, uz kuras atrodas pamestas vai nepilnīgi
izmantotas dzīvojamās ēkas vai publiskas būves, kuras
netiek atbilstoši apsaimniekotas, vai fiziskā nolietojuma,
dēļ apdraud cilvēka veselību vai dzīvību, vai arī nodara
kaitējumu videi.
Teritorija, uz kuras atrodas pamestas vai nepilnīgi
izmantotas ražošanas būves, kuras netiek atbilstoši
apsaimniekotas, vai fiziskā nolietojuma, dēļ apdraud
cilvēka veselību vai dzīvību, vai arī nodara kaitējumu videi.
Teritorija, uz kuras atrodas pamests militārais objekts kurš
nepilda tam paredzēto funkciju, vai kurš netiek atbilstoši
apsaimniekots un fiziskā nolietojuma, dēļ apdraud cilvēka
veselību vai dzīvību, vai arī nodara kaitējumu videi. Kā arī
teritorija kurā konstatēts militārais piesārņojums.
Teritorija, kur atrodas pamesta vai atbilstoši zemes dzīļu
izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem
nerekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta, ja tās platība
ir lielāka par 0,5 ha.
Teritorija uz kuras atrodas atkritumu poligons vai
izgāztuve, kurā pēc tās slēgšanas nav veikta rekultivācija un
netiek veikts monitorings un atbilstoša apsaimniekošana.
Kā arī teritorija kurā atkritumu savākšana, pārkraušana,
šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana
notiek tam neparedzētās vietās.
Neapsaimniekota teritorija, kur aug Sosnovska latvānis
(Heracleum sosnowskyi Manden).

Degradēta rūpnieciskā
teritorija

Degradēta militāra
teritorija

Pamesta derīgo
izrakteņu ieguves
vieta

Pamesta vai nerekultivēta
derīgo izrakteņu ieguves
vieta

Atkritumu
apglabāšana tam
neparedzētās vietās

Atkritumu apglabāšana vai
uzglabāšana tam
neparedzētās vietās

Invazīvo augu
izplatība

Teritorija invadēta ar
invazīvajiem augiem

Degradēta
neapsaimniekota
teritorija

Degradēta
neapsaimniekota teritorija

Teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu, kura
netiek apsaimniekota un kurā nav iespējams uzsākt
saimniecisko darbību, bez ievērojamiem pasākumiem un
ieguldījumiem teritorijas sakārtošanai.

2. DEGRADĒTĀS TERITORIJAS LĪDZŠINĒJĀ JŪRMALAS TP
Jūrmalas TP SVID analīzē kā pašvaldības vājā puse tika noteiktas pamestās, neizmantotās ēkas – “grausti”
un teritorijas, kas negatīvi ietekmē kūrortpilsētas vizuālo un investīciju vidi.
Izstrādājot Jūrmalas TP, tika veikta teritorijas esošās izmantošanas analīze, tostarp identificētas vairāku
veidu degradētās teritorijas. Teritorijas plānojuma Vides pārskatā, kas tika izstrādāts Stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros, iekļauta kartoshēma „Nozīmīgākās degradētās teritorijas un
objekti Jūrmalas pilsētā”. Daļa no tām ir piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas. Kā degradētas vietas
klasificēti arī objekti, kas netiek izmantoti vai tiek izmantoti ekstensīvi un rada vizuālo piesārņojumu
apkārtnē. Par nozīmīgākajām degradētajām teritorijām un to grupām tika noteiktas šādas:
1) sadzīves atkritumu poligons „Priedaine”;
2) bijušās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Buļļuciemā un Slokā;
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3) bijušie ražošanas uzņēmumi un katlu māju teritorijas, pirmkārt, Slokas celulozes un papīra fabrika.
Citi lielākie šī grupas objekti ir bijusī cementa rūpnīca Bažciemā, pamestā ražotne Kūdrā, bijusī katlu
māja Ķemeros, Tūristu ielā, vairākas teritorijas Jaundubultos, AS „Jūras līcis” teritorija;
4) bijušie padomju laika tūrisma un kūrorta objekti, tostarp, nepabeigtas būves, piemēram,
„Marienbādes” teritorija, „Rīgas līcis”, nepabeigtā būve Jaunķemeros, uz ziemeļiem no Talsu
šosejas, u.c.;
5) pamestās savrupmājas un vasarnīcas, tostarp, kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas.
Tie ir nelieli objekti, bet kopā veido ievērojamu daļu degradēto teritoriju;
6) degradētās meža teritorijas Priedainē un Bražciemā, arī ĪADT „Baltā kāpa” teritorijā – bijušais
Bražciema kempings un nelegālās vasaras mājiņu kolonija.
Lai aktivizētu nozīmīgāko degradēto teritoriju, tostarp bijušo ražošanas objektu teritoriju atgriešanu
saimnieciskajā apritē, Jūrmalas TP tās grafiskajā daļā tika izdalītas “Attīstības teritorijas”, kopumā nosakot
sešas šādas teritorijas. Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā norādīts, ka, lai veicinātu šo teritoriju
atjaunošanu, tajās ir noteikts plašs atļauto izmantošanas veidu spektrs un minimāli ierobežojumi attīstībai,
savukārt teritoriju organizācija, izmantošanas veidu savstarpējais izkārtojums un īpatsvars jāprecizē
detālplānojumos.
Jūrmalas TP 2016. gada grozījumos degradētās teritorijas vairs netika izdalītas kā īpašas teritorijas. To
perspektīvā izmantošana risināta, nosakot tām atbilstošu funkcionālo zonējumu. Šīm teritorijām
lielākoties noteikts funkcionālais zonējums „Jauktas centra apbūves teritorija” vai „Rūpnieciskās apbūves
teritorija”.
3. PAŠVALDĪBAS VEIKTAIS DEGRADĒTO TERITORIJU IZVĒRTĒJUMS
Zemes pārvaldības likuma 14. pants nosaka ka:
2) Vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās
neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.
(3) Neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumā ietver:
1) zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu;
2) zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu;
3) vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes
izmantošanas veidu;
4) vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt;
5) prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas un atskaitījumus pašvaldības vai valsts budžetā par
kapitāla izmantošanu;
6) citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu.
(5) Tiešās pārvaldes iestāde, publiskas personas kapitālsabiedrība vai vietējā pašvaldība, lemjot par valsts
vai vietējās pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās neapbūvētās zemes vai degradētās teritorijas
turpmāko izmantošanu, ņem vērā attiecīgo izvērtējumu. Vietējā pašvaldība ņem vērā tiešās pārvaldes
iestādes, publiskas personas kapitālsabiedrības vai vietējās pašvaldības izstrādāto izvērtējumu,
sagatavojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Jūrmalas pilsētas dome 16.12.2015. pieņēma lēmumu2 Nr. 551 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”, ar
17.08.2017. grozījumiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 412).
Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi nebija izdoti Ministru kabineta noteikumi par zemes un augsmes
kritērijiem, kas noteiks kārtību, kādā konstatē un novērtē zemes un augsnes degradāciju un tās
iespējamību, Jūrmalas pašvaldība izvērtējumu veica atbilstoši Zemes pārvaldības likumā sniegtajai
degradētās teritorijas definīcijai. Ar lēmumu tika apstiprināti divi saraksti – „Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.jurmala.lv/docs/j15/l/j150551.htm
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īpašumā un valdījumā esošo degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējums” un „Jūrmalas pilsētas
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētas zemes izmantošanas iespēju izvērtējums”.
Analizējamā informācija abos sarakstos ir apkopota piecās sadaļās: zemes pašreizējās izmantošanas
vērtējums, zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējums, vērtējums par nepieciešamajām
investīcijām, vērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot, nomāt vai atsavināt, pašvaldības izdevumi
īpašuma uzturēšanai un kopšanai.
Degradēto teritorijā sarakstā iekļauti nekustamie īpašumi ar pamestu vai sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī
esošu apbūvi, kas netiek izmantota saimnieciskā darbībā, kā arī bijušā atkritumu uzglabāšanas poligona
teritorija Priedainē. Jūrmalas pilsētas dome sarakstā ir iekļāvusi 19 nekustamos īpašumus, no tiem divas
ir iepriekš minētās – Jūrmalas TP definētās, attīstības teritorijas vai to daļas (1A un 16A). Jāatzīmē, ka
minētais izvērtējums veikts pirms Jūrmalas TP 2016. gada grozījumu stāšanās spēkā, līdz ar to tajā
noteiktais funkcionālais zonējums norādīts atbilstoši Jūrmalas TP.
4. PASĀKUMI DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJAI
Degradēto teritoriju (arī objektu) noteikšana ir būtiska teritorijas plānojuma daļa, kas cieši saistās ar
pašvaldības attīstības programmas izstrādāšanu un turpmāko pašvaldības proaktīvo darbību plānošanu.
Tas nozīmē, ka nav pietiekami tikai atzīmēt tās teritorijas plānojumā un noteikt to izmantošanas prasības
un aprobežojumus. Degradēto teritoriju revitalizācijai būtu jāizstrādā īpaša stratēģija, atbalsta pasākumu
komplekss, kas veicina to atjaunošanu un attīstību.
Degradēto teritoriju revitalizācijas vispārīgais mērķis ir pilsētas ilgtspējīgas attīstības vecināšana:
maksimāli likvidēt degradētās teritorijas un tādējādi sekmēt pilsētvides reģenerācijas procesu. Tas ietver
gan vides problēmu risināšanu, gan teritoriju izmantošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu,
gan pilsētvides vizuālās un pilsētas struktūras funkcionālās kvalitātes pilnveidošanu, gan sociālās vides
humanizācijas elementus.
2014.-2020. gada plānošanas periodā pašvaldību nacionālās nozīmes attīstības centriem ir pieejama
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējuma programma, ko regulē likums „Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums” (2014) un uz tā
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskos atbalsta mērķus kā “teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2018. gadā pieteica šīs programmas finansējuma saņemšanai projektu „Ceļu
infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros”.
Projekta mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus
publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, t.sk. jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un
teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzību un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.
Uz šo brīdi, Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu3 par viena pieteiktā projekta īstenošanu. Tā
īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta jauna publiski pieejama automašīnu stāvvieta, paredzot 49 automašīnu
novietošanai Emīla Dārziņa iela 17, atjaunots Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas Jūrmalā
posms, veicot šo ielu krustojuma, virszemes un pazemes komunikāciju pārbūvi un tūristu autobusu
stāvvietas izbūvi, kā arī atjaunots skvērs Tūristu ielā 2A. Otrs pieteiktais projekts paredz pārbūvēt
Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvi, gar ielas malām izveidojot autostāvvietu, atjaunot Katedrāles ielu un
Tukuma ielas posma, kā arī pārbūvēt un restaurēt vēsturisko Ķemeru parku un parka labiekārtojumu.

3

15.02.2018. pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 47 un 26.04.2018. lēmums Nr. 161 par dalību projektu iesniegumu
atlasē, bet 21.03.2019. pieņemts lēmums Nr. 109 par projekta (autostāvvietas izbūve) īstenošanu
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2. PIELIKUMS. PĀRSKATS

PAR JŪRAS UN PIEKRASTES PLĀNOŠANU

1. PIEKRASTES TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2011.–2017. GADAM
Baltijas jūras piekrastes telpiskās attīstības jautājumi tiek risināti nevis stratēģijā, bet gan
pamatnostādnēs. Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam1 (turpmāk –
Pamatnostādnes) tika apstiprinātas 2011. gada 20. aprīlī, un tas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments – viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (turpmāk tekstā – Latvija
2030) īstenošanas soļiem un reģionālās politikas sektoriem, kas vērstas uz specifisku piekrastes problēmu
risinājumu. Tas ir starpnozaru politikas dokuments, kas jāņem vērā, gatavojot piekrastes pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī ar piekrastes attīstību saistīto nozaru politikas un
valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus.
Lai īstenotu šo Pamatnostādņu politikas mērķi, tajās noteikti divi galvenie realizācijas rīcības virzieni:
(1) kvalitatīvas piekrastes infrastruktūras izveidošana un (2) piekrastes pārvaldības uzlabošana.
Pamatnostādnēs iekļauti uzdevumi un pasākumi, kas veicami līdz 2017. gadam (attiecīgi, uz šo brīdi
minētais īstenošanas termiņš ir noslēdzies).
Pamatnostādņu izpratnē piekraste ir Baltijas jūras un sauszemes saskares josla, kurā norit jūras krasta
ģeoloģiskie procesi (erozija un akumulācija), ir savdabīga jūras un krasta ainava, ko veido pludmale,
stāvkrasti, upju grīvas, randu pļavas, kāpas, lagūnu ezeri, bākas, moli, ostas, ostu pilsētas, ciemi un
viensētas, kur dzīvesveids (zveja jūrā, zivju apstrāde, jūraszāļu vākšana) un kultūras mantojums (apbūve,
dialekti, tradīcijas u.c.) atšķiras no iekšzemes. Galvenā piekrastes vērtība un attīstības resurss – vienotais
dabas un kultūras mantojums, kura saglabāšanai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir nepieciešama
kvalitatīva infrastruktūra. Tajā pat laikā, Pamatnostādnēs tiek uzsvērts, ka piekraste ir ekonomiski aktīva,
daudzfunkcionāla telpa, kurā klimata pārmaiņu ietekme jāmazina ar kvalitatīvu infrastruktūru un labu
pārvaldību, nepieciešami arī jauni atbalsta pasākumi piekrastes infrastruktūras attīstīšanai.
Kā galvenie izaicinājumi visā Latvijas piekrastē tiek izcelti: saimnieciskā aktivitāte, interese par piekrastes
izmantošanu atpūtā, tūrismā un piekrasti kā otro mājvietu, piekrastes sasniedzamība un pieejamība,
nodrošinājums ar infrastruktūru, dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas un vides kvalitāte.
2. JŪRAS PLĀNOJUMS 2030
Jūras telpiskā plānošana ir salīdzinoši jauna plānošanas joma, kas Eiropas Savienības valstīs kļuvusi aktuāla,
attīstoties atjaunojamo un papildus energoresursu ieguvei Baltijas jūrā. Nepieciešamība pēc integrētas
jūras telpiskās plānošanas ir uzsvērta Latvija 2030, Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
un Teritorijas attīstības plānošanas likumā.
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma izpratnē jūras izmantošana ir jūras izmantošana publisku
personu un privātpersonu vajadzībām, arī saimnieciskajā darbībā, t.sk. veicot piesārņojošas darbības, kas
var ietekmēt jūras vides stāvokli. Savukārt jūras telpiskā plānošana ir ilgtermiņa attīstības plānošanas
process, kas vērsts uz jūras vides aizsardzību, jūras racionālu izmantošanu un integrētu pārvaldību, lai
līdzsvarotu sabiedrības labklājības, ekonomikas attīstības un vides aizsardzības prasības un nodrošinātu
Baltijas jūras ilgtspējīgu izmantošanu.
Iepriekš minētā likuma 19. panta (1) daļa nosaka, ka jūru izmanto arī ievērojot jūras telpisko plānojumu.
Jūras plānojums ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta
jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu2.
2019. gada 14. maijā Latvijas valdība apstiprināja Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izstrādāto Jūras plānojumu Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai

1

Ar Pamatnostādnēm iespējams iepazīties Pārresoru koordinācijas centra Politikas plānošanas dokumentu datubāzē, saite uz
tīmekļa vietni polsis.mk.gov.lv/documents/3634
2 Kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta veids iekļauts Teritorijas attīstības plānošanas likumā (2011)
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jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem (Jūras plānojums 20303). Tā mērķis ir panākt efektīvu un
tajā pašā laikā videi saudzīgu jūras telpas izmantošanu, saskaņojot dažādu nozaru intereses. Jūras
plānojums nodrošina sabalansētu un visaptverošu skatījumu par nozaru nākotnes vajadzībām, un dod
sadarbības ietvaru no iespējami labākas līdzāspastāvēšanas līdz pat vienas un tās pašas jūras telpas
vienlaicīgai izmantošanai vairākiem mērķiem.
Jūras plānojuma galvenās izvirzītās prioritātes ir veselīga jūras vide un stabila ekosistēma, kā arī valsts
drošība. No tautsaimniecības nozarēm kā prioritāras ir izvirzītas jūrniecības attīstība un droša kuģu
satiksme, ilgtspējīga zivsaimniecība un tūrisms, kā arī atjaunojamo energoresursu ieguve jūrā.
Plānojumā norādīts, ka tajā (tāpat kā Valsts ilgtermiņa tematiskajā plānojumā Baltijas jūras piekrastes
publiskās infrastruktūras attīstībai, skatīt nākamo apakšsadaļu) atbilstoši mērogam ir iekļauta arī
pašvaldību valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu izmantošana. Tomēr, ņemot vērā šo dokumentu
mēroga noteiktību un iespējamo detalizāciju, pašvaldībām ieteikts izvērtēt nepieciešamību izstrādāt
detalizētākus tematiskos plānojumus jūras piekrastes joslai līdz 2 km attālumam no krasta.

1. attēls. Jūras atļautā izmantošana Jūrmalas pilsētas daļā
Avots: Jūras plānojums 2030

3

Ar dokumentu iespējams iepazīties Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv, saite uz tīmekļa vietni
geolatvija.lv/geo/tapis#document_12378
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3. VALSTS ILGTERMIŅA TEMATISKAIS PLĀNOJUMS BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES PUBLISKĀS
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI
Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
(turpmāk tekstā – Piekrastes plānojums) apstiprināts 2016. gadā. Tā izstrāde bija Pamatnostādņu noteikts
uzdevums un viens no Latvija 2030 ieviešanas soļiem, kurā piekraste ir definēta kā viena no nacionālo
interešu telpām.
Piekrastes plānojuma mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas piekrastes, kā saimnieciski aktīvas un
kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un
vides aizsardzības prasībām, un tā rezultāts – piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstības
koncepcija. Galvenais uzsvars plānojuma izstrādē tika vērsts uz piekrastes apdzīvojuma struktūru un īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām.
Dokumenta ietvaros tika secināts, ka publiskās infrastruktūras trūkums vai tā neatbilstoša kvalitāte būtiski
ierobežo tūrisma un rekreācijas, uzņēmējdarbības attīstības iespējas un iedzīvotāju mobilitātes iespējas.
Saimnieciskās darbības būtiskākie darbības ierobežojumi ir saistīti ar aizsargjoslām un piekrastē esošajām
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Aptuveni 80 % no piekrastes garuma, publiskās infrastruktūras nodrošinājums un kvalitāte, piekļuvei jūrai
tiek vērtēts kā nepietiekošs. Jūrmala lielākajā daļā tās piekrastes posmā kopumā novērtēta kā piekrastes
posms ar pietiekamu publisko infrastruktūru4.
Lai sasniegtu Piekrastes plānojumā noteiktos stratēģiskos mērķus (1 – vienots piekrastes publiskās
infrastruktūras tīkls, kas līdzsvaro dabas aizsardzības un ekonomikas intereses un 2 – laba pārvaldība
piekrastē), kā rīcību virzieni ir noteikti:
 attīstīt vienotu publiskās infrastruktūras tīklu, uzlabojot pakalpojumu klāstu gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan viesiem;
 veicināt ieguldījumus attīstāmajās vietās, tādējādi stiprinot piekrastes apdzīvojumu un
ekonomiskās aktivitātes;
 veicināt piekrastes dabas un kultūras mantojuma pieejamību visām sabiedrības grupām, ievērojot
universālā dizaina principus.
Atbilstoši Piekrastes plānojumā norādītajiem nosacījumiem piekrastes attīstībai, dokumentā noteikts, ka
apbūve piekrastē jāplāno un jāveido, ievērojot ilgtermiņa prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi, krasta
erozijas procesus un ainaviskās vērtības.
Piekrastes plānojumā ir noteiktas 60 kompleksi attīstāmās vietas ar priekšlikumiem to attīstīšanai, t.sk. 25
prioritārās vietas, kur ieguldījumiem tiek prognozēta vislielākā atdeve. Jūrmalas pilsētai ir noteiktas divas
prioritāri attīstāmās vietas. Tās tika noteiktas, pamatojoties uz piekrastes plānojuma izstrādē iesaistīto
pušu priekšlikumiem, vietu attīstības potenciālu, nozīmi un lomu piekrastes apdzīvojuma struktūras,
ekonomisko aktivitāšu un piekrastes kopējās konkurētspējas kontekstā. Tās ir: „Ķemeri” un „Jaunķemeri”
(teritoriāli nav viena teritorija) un Jūrmalas (Lielupes) osta5.
Attīstāmo vietu konkrēti risinājumi ir nosakāmi pašvaldībām detalizētāk plānojot nepieciešamo investīciju
apjomu un aktivitāšu īstenošanas laiku un secību, bet, ja nepieciešams, izstrādājot un pilnveidojot
saistošos noteikumus par piekrastes zonas izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus. Pašvaldībām, plānojot aktivitātes attīstāmajās vietās, jāievēro vairāki papildus
nosacījumi kā, piemēram, izpētes (sugu un biotopu, ģeoloģiskās), lokālplānojumu vai detālplānojumu
izstrāde u.c.

4

Ar publiskās infrastruktūras izvērtējumu Jūrmalas pašvaldības griezumā var iepazīties Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē, saite uz tīmekļa vietni www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=22027
5 Jānorāda, ka Piekrastes plānojumā uzsvērts, ka, ņemot vērā apmeklētības intensitāti, visu pilsētu piekrastes uzskatāmas kā
vienlīdz attīstāmas teritorijas, publiskās infrastruktūras attīstības vajadzības risinot pašvaldības ietvaros noteikto prioritāšu secībā
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2. attēls. Piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstības un sadarbības teritoriju tūrisma attīstībai principiālā shēma
Avots: Piekrastes plānojuma darba materiāli

Piekrastes plānojumā otrā mērķa sasniegšanai, t.i., lai uzlabotu pārvaldību piekrastē, nepieciešams
pilnveidot vai aktualizēt pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentus, ņemot vērā piekrastes plānojumā
noteikto. Kā nozīmīgs aspekts tiek minēta arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības
plānošanas sistēmas pilnveidošana un tās sasaiste ar vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanu.
Piekrastes plānojumā kā viens no iespējamajiem risinājumiem tiek piedāvāta vietēja līmeņa tematisko
plānojumu izstrāde, kas var palīdzēt noskaidrot būtiskākās vajadzības un piemērotākos risinājumus vietējā
līmenī publiskās infrastruktūras attīstīšanai.
Pirmā attīstības vieta „Ķemeri” un „Jaunķemeri” (skatīt 3. attēlu) iekļaujas un sekmē Jūrmalas kā
nacionālas nozīmes tūrisma rekreācijas un veselības tūrisma attīstības centru. Ķemeru attīstībai ir
izstrādāts tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija”, saskaņā ar kuru Ķemeru attīstība tiek plānota
vienoti ar Jaunķemeriem.
Šo vietu infrastruktūras attīstības vajadzības saistāmas ar Ķemeru parka atjaunošanu un labiekārtošanu,
t.sk. tūrisma informācijas centra izveidi, ielu kvalitātes uzlabošanu un veloinfrastruktūras savienojuma
izbūvi posmā Ķemeri – Jaunķemeri, autostāvvietu situācijas uzlabojumiem Jaunķemeru ceļā un
Jaunķemeru pludmales labiekārtošanu.
Otrā prioritārā kompleksi attīstāmā vieta „Jūrmalas (Lielupes) osta” (skatīt 4. attēlu) saistīta ar Lielupes
ostas teritorijas un tās apkārtnes attīstību. Attīstības vajadzības saistāmas, pirmkārt, ar mola priekšizpēti
un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, multimodālās ostas priekšizpēti, „Lielupes salas” turpmākās
izmantošanas iespēju priekšizpēti par salas attīstību (rekreācijas pakalpojumi, piestātnes, piekrastes
zvejniecība u.tml.), jahtu servisa centra attīstība priekšizpēti, ūdenssporta un ūdenstūrisma pakalpojumu
attīstību, pasažieru piestātnes un ūdenstūrisma aktivitāšu attīstību, makšķerēšanas pakalpojuma centra
izveidi Vārnukrogā u.tml.
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3. attēls. Prioritāri attīstāmā vieta „Ķemeri” un „Jaunķemeri”
Avots: Piekrastes plānojuma darba materiāli

4. attēls. Prioritāri attīstāmā vieta „Jūrmalas (Lielupes) osta”
Avots: Piekrastes plānojuma darba materiāli
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5. attēlā parādīts šo attīstāmo vietu pašreizējais (spēkā esošais) funkcionālais zonējums.

5. attēls. Attīstāmo vietu spēkā esošais funkcionālais zonējums
Avots: Izkopējums no Jūrmalas TP (ar 2016. gada grozījumiem) Grafiskās daļas kartes „Funkcionālais zonējums”

Saskaņā ar Jūrmalas TIAN, „Dabas un apstādījumu teritorija” ar indeksu DA6 ir funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju
īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un
inženierbūves. Tajās galvenā izmantota izmantošana ir labiekārtota publiskā ārtelpa vai ārtelpa bez
labiekārtojuma, bet kā papildzimantošana atļauta arī tirdzniecības un/vai pakalpojumu apbūve: apbūve,
kuru veido vieglu konstrukciju īslaicīgas izmantošanas būves tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, būves
pludmales inventāra nomas objektiem un citiem atpūtnieku apkalpes objektiem. Atļautais labiekārtojums:
soli, ģērbtuves, atkritumu urnas, pludmales sporta spēļu un rotaļu konstrukcijas, laipas, dušas, tualetes,
norādes, informācijas zīmes un stendi, lapenes, nojumes, terases, vieglas bezpamatu konstrukcijas
brīvdabas sporta spēlēm kultūras un izklaides pasākumiem, īslaicīgas lietošanas būves, sezonas būves.
Atšķirībā no apakšzonas DA6, apakšzonā DA3 (daļa no Lielupes mola teritorijas), nav atļauta nekāda veida
apbūve, bet atļauts veidot TIAN noteikto labiekārtojumu. Lielupes mola teritorija noteikta kā Teritorija ar
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īpašiem noteikumiem6 (TIN19). Šajā teritorijā atļauts izvietot pludmales infrastruktūru un būvēt
hidrotehniskas būves, kā arī, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, saistībā ar mola izbūvi var tikt būvēti
arī darījumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti, kultūras objekti, viesnīcas un daudzfunkcionālas
ēkas.
4. TEMATISKAIS PLĀNOJUMS „JŪRAS UN PIEKRASTES VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS PLĀNS RĪGAS
PLĀNOŠANAS REĢIONAM”
Papildus pieminams arī 2018. gadā izstrādātais tematiskais plānojums „Jūras un piekrastes viedās
specializācijas plāns Rīgas plānošanas reģionam”7. Dokumentā par vienu no Rīgas plānošanas reģiona jūras
un piekrastes zilās izaugsmes viedās specializācijas priekšrocībām izcelta arī Jūrmala kā kūrortpilsēta.
Šī tematiskā plānojuma tematiskie virzieni ir: jūras transports un kuģubūve, zveja un marikultūra,
piekrastes teritoriju daudzfunkcionāla un vieda izmantošana, atjaunojamo energoresursu izmantošana
piekrastē, kurortoloģija un veselības tūrisms.
Attiecībā uz ostām, dokumentā norādīts, ka piekrastes pašvaldībās jāveicina infrastruktūras attīstība ne
tikai ostu teritorijās, bet tāpat jāveicina pilsētvides un pakalpojumu attīstība jahtu ostās un jo īpaši
teritorijās ap tām.
Piekļuves ceļi ir pamata infrastruktūra, bez kuras zilās izaugsmes pasākumi nevar tikt īstenoti. Ņemot to
vērā, Jūrmalas pilsēta ir noteikusi šādas intereses (nepieciešamās aktivitātes) ceļu infrastruktūras izveidei
vai uzlabošanai:
1) Piekļuves ceļu izveide līdz pludmalei operatīvajam
transportam
Jūrmalas
pilsētas
11
ielu
turpinājumos;
2) Bruģa celiņu izbūve, labiekārtošana un kāpņu uz
pludmali atjaunošana izejās uz jūru Jūrmalā
pludmales daļā ar lielāko apmeklējuma intensitāti;
3) 38 gājēju koka celiņu izveide un labiekārtošana uz
pludmal;
4) 22 pieeju no kārklu stādījumiem izveide uz jūru
personām ar funkcionāliem traucējumiem;
5) Jaunu autostāvlaukumu izbūve un esošo
stāvlaukumu paplašināšana un labiekārtošana.
Tematiskajā plānojumā lietots termins “viedā
promenāde”. “Viedā promenāde” savieno gar piekrasti
ejošu gājēju ceļu, taku kāpās, koka laipu, konstrukciju uz
pāļiem virs ūdens, pastaigu molu ostā, pilsētas ielu un
dabiskās pludmales posmus vienā maršrutā. Labiekārtotā
posma (iela, celiņš) malās ir kafejnīcas, izstādes, ainavu
vērošanas vietas, vides un informatīvi objekti, mobilā
tālruņa lādēšanas punkts, saulessarga vai lietusmēteļa
noma, publiskā tualete, velo un skrejriteņu u.tml. noma
u.c.

6. attēls. Viedās promenādes elementi
Avots: Tematiskais plānojums „Jūras un piekrastes
viedās specializācijas plāns Rīgas plānošanas
reģionam”
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Jānorāda, ka spēkā esošajā Jūrmalas TP (ar grozījumiem), tā Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums”, Teritorijām ar
īpašiem noteikumiem nav norādīts indekss (ar apzīmējumu norādīts tikai nosaukums); Teritorijas ar īpašiem noteikumiem
neatspoguļojas Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv
7 Tas nav tipisks plānošanas dokuments Teritorijas attīstības plānošanas likuma izpratnē, jo tas ir sagatavots projekta „Viedie
piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā/Smart Blue Regions”
mērķiem un tiks realizēts Rīgas plānošanas reģionam sadarbojoties ar pašvaldībām, pētniecības iestādēm un privātā un
nevalstiskā sektora pārstāvjiem projektu veidā. Tā izstrāde saistīta ar stratēģiju „Eiropa 2020” un tās mērķu sasniegšanai izveidoto
Eiropas komisijas iniciatīvu jūrlietu jomā un jūras ekonomikas nozari kopumā – Zilo izaugsmi (Blue growth). Zilo izaugsmi definē
kā ekonomikas attīstību izmantojot jūras un piekrastes dabas resursus, infrastruktūru, u.c. priekšrocības, ko teritorijas attīstībai
sniedz tās atrašanās piekrastē
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Promenādes posmā, kas virzās pa pludmali vai taku dabā, ir minimāls labiekārtojums (norādes, atkritumu
urna). Arī šajos posmos vai to tiešā tuvumā uzstādāma tehnoloģiju iespējota infrastruktūra – ar saules
baterijām darbināms un ar kustību sensoriem aprīkots apgaismojums, ierīču un tālruņu uzlādes punkts,
interaktīvas izziņas, rotaļu un sporta ierīces u.c.
Papildus tradicionālajiem taku un celiņu veidiem pie jūras ieteikts pielietot tādas formas kā gājēju moli
jūrā, gājēju tilti jūrā uz pāļiem, peldošas platformas, paaugstinātas reljefā takas vai citas interesantas
konstrukcijas – viss, kas veicina interesi un staigāšanu.
Tematiskā plānojuma izstrādes gaitā secināts, ka Rīgas līča piekrastē ir visai maz SPA viesnīcu, tāpēc, lai
piesaistītu tūristus, piekrastes pašvaldībām jāattīsta jauni interesanti objekti vai jāatjauno un jālabiekārto
esošie objekti, kas kalpo kā galamērķi. Piemēram, jūrā norobežots peldbaseins īpašam mērķim vai interešu
atpūtnieku grupai, naktsmītne jūrā, pirts jūrā ar iespēju ielēkt jūras ūdenī, peldošas konstrukcijas, moli un
laipas ūdenī u.c.
Piekrastes pašvaldībās turpinās EiroVelo maršrutu infrastruktūras attīstība. Saskaņā ar Jūrmalas
pašvaldības apzinātajām vajadzībām, ir nepieciešama šādu Eirovelo 13 posmu izbūve un vietējo veloceļu
pieslēgumu izbūve un labiekārtošana pilsētā:
1) Veloceliņu un gājēju ceļu izbūve līdz Jūrmalas pilsētas piekrastei, kultūrvēsturiskajiem un dabas
objektiem posmā Ķemeri – Jaunķemeri;
2) Pie dzelzceļa tilta piekaramā velotilta izbūve, lai izveidotu savienojumu velobraucējiem un gājējiem
posmā Priedaine – Lielupe;
3) Vaivaru postenis – Skautu iela – (Asaru prospekts) veloceļa pārbūve;
4) Strēlnieku prospekta mala – Strēlnieku prospekts veloceļa pārbūve;
5) 36. līnija līdz Smiltenes ielai veloceļa atjaunošana un labiekārtošana;
6) Veloceļa izbūve posmā Priedaines dzelzceļa stacijas pārbrauktuve – Buļļuciems – Majori (Turaidas
iela);
7) Veloceļa izbūve posmā Jūrmalas Pilsētas Dome – Strēlnieku prospekts;
8) Veloceļa izbūve posmā Upes iela – Vaivari (Skautu iela).
Tematiskajā plānojumā sniegts īss ieskats arī par atjaunojamo energoresursu izmantošanu piekrastē. Tajā
norādīts, ka to izmantošanas iespējas vēl ir jāpēta, tomēr atsevišķi piltoprojekti jau tiek īstenoti
(piemēram, 2017. gadā Jūrmalas pilsētā uzstādītas saules-vēja darbināmas apgaismojuma sistēmas četru
ielu galos pludmalē pie jūras). Attiecībā uz vēja potenciāla izmantošanu piekrastē, minēts, ka daudz lielāks
potenciāls ir vēja turbīnu uzstādīšanai sauszemē, jo īpaši Rīgas līča austrumu piekrastē, kur gada vidējie
vēja rādītāji ir tuvu vēja enerģijas efektīviem projektiem.
5. VADLĪNIJAS JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅU UN SAISTĪTĀS PIEKRASTES DAĻAS PLĀNOŠANAI VIETĒJĀ
LĪMENĪ
Jūrmalas TPG 2020 izstrādes laikā, projekta „EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Jūras telpiskā plānošana” („Pan
Baltic Scope”8) ietvaros tiek izstrādātas „Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas
plānošanai vietējā līmenī” (turpmāk tekstā – Vadlīnijas), kuru mērķis ir veicināt vienotu Latvijas piekrastes
pašvaldību izpratni par to valdījumā esošo jūras ūdeņu un piekrastes saistītu plānošanu, kā arī paaugstināt
pašvaldības speciālistu kapacitāti un veicināt iedzīvotāju iesaisti plānošanas procesā.
Vadlīnijas būs iespējams pielietot kā darba dokumentu šādos procesos:
1) jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes sauszemes daļas attīstības plānošanas vai
apsaimniekošanas dokumentu izstrādes procesā;
2) izstrādājot stratēģisko mērķus un telpiskās attīstības perspektīvas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģijās;
3) izstrādājot teritorijas plānojuma zonējumu un telpiskos risinājumus jūras piekrastei un saistītajām
teritorijām;
4) izstrādājot pašvaldību attīstības programmas un to investīciju un rīcību plānus.
8

Projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību
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Vadlīnijas apskatīs dažādus iespējamos risinājumus – rekomendējošos instrumentus (teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti vai saistošie noteikumi), kā arī atspoguļos vērtējumu par katra šī instrumenta
plusiem un mīnusiem.
Dokumentā tiks iekļauti arī priekšlikumi ostu darbības un piekrastes tūrisma attīstībai. Tā, piemēram,
Vadlīniju autori piedāvā pašvaldībām plānošanas dokumentos paredzēt un ieplānot darbības, kas ļautu
sakārtot ostu atbilstoši ilgtermiņa attīstības plāniem, atbalstīt jahtu piestātņu izveidi, attīstot teritorijas
sauszemē (infrastruktūras nodrošinājums), noteikt perspektīvi izmantojamās vietas jūrā, kur būtu iespēja
veidot būves jūrā (veicot priekšizpēti par šo vietu piemērotību būvniecībai un tās ietekmi uz vidi), kā arī
izstrādāt tematiskos plānojumus un/vai saistošos noteikumus pašvaldību teritorijās ietilpstošo piekrastes
zonu un saistīto jūras piekrastes ūdeņu atļautajai izmantošanai.
Uz 2020. gada februāri nav informācijas par Vadlīniju izstrādes pabeigšanu, publiski nav pieejama arī
projekta versija.
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IEVADS
Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu teritoriju izslēgšanas pamatojums ir izstrādāts Jūrmalas TPG 2020
izstrādes ietvaros, kura izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 15.03.2018.
lēmumu Nr. 122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 4,
41. p.).
Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izteikto priekšlikumu, Jūrmalas TPG 2020 izstrādes ietvaros ir
sagatavots priekšlikums divu vietējas nozīmes pilsētbūvniecisko pieminekļu izslēgšanai no valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta, kuru izslēgšanas pamatojums atspoguļots šajā Paskaidrojuma
raksta 7. pielikumā.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde) nosacījumos ir ieteikts Jūrmalas
TPG 2020 ietvaros izvērtēt pašreizējās pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju platības, to vērtības un
robežas, ņemot vērā 1988. gadā veiktās Jūrmalas pilsētas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes
kontekstu un pašreizējo situāciju. Pārvaldes ieskatā – koncentrējoties uz kultūrvēsturiski vērtīgo un
pārmaiņu mazāk skarto teritoriju daļām. Izvērtējuma rezultātā Pārvalde aicina piedāvāt pašvaldības
redzējumu uz nepieciešamajām izmaiņām valsts aizsargājamo kultūra pieminekļu sarakstā.
Projekts sagatavots atbilstoši MK 26.08.2003. noteikumu Nr. 473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi
iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu saraksta” prasībām, ņemot vērā Pārvaldes sniegtos nosacījumus un konsultējoties ar
Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālisti Anitu Maiju
Naudišu.
Galvenās projekta izstrādē pielietotās metodes ir iepriekšējo pētījumu apkopošana, arhīva materiālu
analīze un speciālistu konsultācijas. Grafiskās shēmas sagatavotas, izmantojot Jūrmalas TPG 2020
kartogrāfiskos datus. Tekstuālajai daļai izmantoti materiāli no arhīvā iegūstamās un Jūrmalas pilsētas
būvvaldes sniegtās informācijas.
Pamatojumā izmantoti fotoattēli no SIA „METRUM” speciālistu 2019. gada novembrī veiktās
fotofiksācijas.
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1. INFORMĀCIJA PAR OBJEKTIEM
Aizs.
Nr.
6091
6090

Nosaukums
Vaivaru-Asaru-Mellužu
vasarnīcu kvartāli
Stirnu rags

Tipoloģiskā
grupa
Pilsētbūvniecība
Pilsētbūvniecība

Vērtību grupa

Datējums

Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes

20. gs.
sākums
19. gs.
beigas,
20. gs.
sākums

Atrašanās
vieta
Jūrmala
Jūrmala

Abi pilsētbūvniecības pieminekļi apstiprināti ar Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128 „Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 15.12.1998.).

2. ATRAŠANĀS VIETA

6090

6091

Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli

Stirnurags
1. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas
Avots: Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2016. gada grozījumu grafiskās daļas kartes „Kultūras pieminekļi un to
aizsargjoslas” fragments
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3. OBJEKTU APRAKSTS
3.1. Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības Nr. 6091)
Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli” (6091)
teritorija atrodas blakus dzelzceļam dienvidu pusē. To veido kvartāli starp Skautu ielu, Dāvja ielu, Valtera
prospektu un Zemgales prospektu.
Šajā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā ietilpst divas Jūrmalas pilsētas daļas. Tās atdala Valtera
prospekts, kas ir Asaru – Mellužu robeža. Uz rietumiem no Valtera prospekta līdz Skautu ielai ir Asaru
rajons, bet uz austrumiem līdz Dārzu ielai atrodas Mellužu rajons.

2.; 3. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1987. gadā
Avots: 1989. g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes 2. kārta
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4. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1900. gadā (Karte des westlichen Ruslands 75K 1900)
Avots: vesture.dodies.lv/#m=15/56.95884/23.69687&l=O/4

5. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1942. gadā (1942 25K Padomju)
Avots: vesture.dodies.lv/#m=15/56.95884/23.69687&l=O/V

Vēsturiski Asaru zemes, tāpat kā Melluži, piederējušas baronu Firksu dzimtai. Ap 1800. gadu Mellužus un
Asarus kopā sauca par Sausu (Šaušu) ciemu. Kāpu ielas dienvidu pusē 1880. gada plānā redzami
zvejnieku-zemnieku māju puduri: Riekstiņi, Balki, Lielasari, Mazasari, Brūveri, Keikeri un Viesmani.
Vismaz daļa no tām bijusi jau visu 19. gs., iespējams, ari agrāk.
Mellužu kā kūrorta vēsture sākās ar 1827. gadā Mellužu kroga tuvumā uzcelto kūrmāju, sauktu par
Karlsbādi. No šī laika Melluži, izņemot krogu, kas saglabāja Mellužu kroga nosaukumu, tika saukti par
Karlsbādi. Drīz pēc kūrmājas uzcelšanas ap to kāpu ieplakās tika izdalīti pirmie vasarnīcu gruntsgabali.
Pastāvīgie iedzīvotāji būvējās gar Piziķu dambi, tagadējo Upes ielu.
Pirmie gruntsgabali vasarnīcām Asaros-Vaivaros izdalīti kāpās ap 19. gs. vidu. Kāpu ielas otrā pusē
atradās zvejnieku-zemnieku lauku mājas. Asaru kapi veidojušies ap 19. gs.vidu. Līdz tam Asaru-Mellužu
iedzīvotāji glabāti Vildenes ciema kapos, tagad Majoros.
Līdz ar dzelzceļa izbūvi 1877. gadā zemes starp dzelzceļu un Zemeņu ielu sadalītas gruntsgabalos. Pēc
1909. gada apbūves gabalos tika sadalītas zemes starp dzelzceļu un tagadējo Dāvja ielu, kā arī izveidota
Vasaras iela un gruntsgabali gar to.
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Kopumā šajā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā attīstījusies vasarnīcu un dzīvojamo ēku celtniecība
ar blīvi apbūvētiem kvartāliem un raksturīgu stingru ortogonālo ielu tīklu (skatīt 2.-7. attēlu). Uz
dominējošās Jūrmalas tradicionālās apbūves (raksturīgie dzīvojamo ēku un vasarnīcu tipi) fona izceļas
atsevišķi arhitektūras pieminekļi.

6. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija (no Matildes ielas līdz Valtera prospektam) 1925.-1935. gadā
Avots: Jūrmalas pilsētas domes būvvalde

7. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija (no Valtera prospekta līdz Dārzu ielai) 1925.-1935. gadā
Avots: Jūrmalas pilsētas domes būvvalde

Plānojuma ziņā līdzīgi ir kvartāli starp Zemgales un Dāvja ielām. Atšķirība tā, ka tie sadalīti vēlāk – pēc
1909. gada un arī apbūvēti vēlāk. Te parādās vairāk 20. gs. 20. un 30. gadu arhitektūra. Salīdzinoši daudz
ir vērtīgu, arhitektoniski īpatnēju celtņu, daudz arī pārbūvētu un nesen celtu ēku.
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Atšķirīgs ir Zemeņu un Vasaras ielu rajons Mellužos. Vispirms ar to, ka jau vēsturiski tas ir bijis vairāk
pastāvīgo iedzīvotāju, nevis vasarnieku rajons. Tas arī pēckara laikā ir bijis īpašnieku apdzīvots, kur
sakopti dārzi un kārtīgi žogi, bet ēkas tikušas pārbūvētas un nomainītas pēc saimnieku vajadzībām.
Vietām vēl ir saglabājusies tradicionālā fona apbūve, arhitektūras pieminekļu un tiem vērtības ziņā tuvu
ēku nav daudz.
Kopumā šajā teritorijā ir tipiska savrupmāju kvartālu dzīves vide – klusa, privāta, zaļa, ar dārziem un
priedēm, noslēgta telpa, ar lēnu dzīves ritmu, zemu automašīnu kustības intensitāti vietējās ielās.
Pilsētbūvniecības pieminekļa galvenā vērtība ir uzskatāma vēsturiskā plānojuma sistēma – ielu tīkls,
zemes vienību dalījums, proporcijas un struktūra, kā arī apbūves apjomu mērogs, ēku izvietojuma ritms
ielās, pielietotie celtniecības materiāli, ēku dekori un citi elementi.
Jūrmalas pilsētas vēsturiskā izpēte ir uzsākta 1982. gadā, kad arhitekts A. Zandbergs sagatavoja 1. kārtu.
Viņš apkopoja vēsturisko plānu kopijas un fotoreprodukcijas, kā arī interesantāko arhitektūras objektu
fotofiksācijas.
1988. gadā projektēšanas institūtā „Pilsētprojekts”, arhitekta J. Lejnieka vadībā, tika izstrādāts jauns
Jūrmalas pilsētas ģenerālplāns. Lai, plānojot jaunu celtniecību, saglabātu Jūrmalas individualitāti ar tai
raksturīgo ainavisko un pilsētbūvniecisko vidi, vēsturiskās arhitektūras vērtīgāko daļu, tika veikta
Jūrmalas vēsturiskā izpēte (gan dabā, gan pēc arhīva materiāliem). Izpētes rezultātā tika nolemts piešķirt
Jūrmalai republikas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu. Līdz ar to pirmsprojekta izpētes
2. kārtas mērķis bija iespējami īsā laikā izvērtēt ainaviski un arhitektoniski interesantākos apbūves
rajonus un izdalīt tajos atšķirīga režīma aizsardzības zonas, lai turpinot darbu pie ģenerālplāna šīs zonas
varētu respektēt.
Tika noteikta Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonu sistēma:
 Apbūves aizsardzības zona – iekļautas visvērtīgākās un pilsētbūvnieciski raksturīgākās Jūrmalas
teritorijas (t.sk. Mellužu vēsturiskais centrs);
 Apbūves regulācijas zona – noteikta kā pārejas josla ap/pie apbūves aizsardzības zonām, daļēji
saistot tās vienotā sistēmā;
 Ainavas aizsardzības zona.
Apbūves aizsardzības zonā (skatīt 9. attēlu) ietverta tā Mellužu senākā vēsturiskā centra daļa, kur vēl labi
saglabājies sākotnējais plānojums un raksturīga, arhitektoniski interesanta apbūve. Mellužu vēsturiskā
centra daļā, kur notikušas izmaiņas ielu trasēs, parādījušās jaunas celtnes, bet vēl saglabājušies gan
plānojuma elementi, gan atsevišķas vērtīgas ēkas un ēku grupas, izveidota apbūves regulācijas zona.
Ainavu aizsardzības zonas Mellužu-Asaru-Vaivaru rajonā noteiktas gar Rīgas jūras līci un gar abām
dzelzceļa pusēm.

8. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1988. gadā (gruntsgabalu izpētes karte)
Avots: 1989. g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes 2. kārta
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8. attēla palielinājums.
Pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorija 1988. gadā (gruntsgabalu
izpētes karte)
Avots: 1989. g. Jūrmalas vēsturiskā
centra pirmsprojekta izpētes 2. kārta
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9. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1988. gadā (aizsardzības zonu karte)
Avots: 1989. g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes 2. kārta

Visām noteiktajām pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonām tika noteikti aizsardzības režīmi ar
mērķi: 1) saglabāt tradicionālo Jūrmalas vidi, kura ir unikāla PSRS kūrortu vidū ar tās vēsturisko apbūvi
un dabas vidi (pludmali, kāpu zonu, mežu joslām un Lielupes piekrasti), 2) atgriezt Jūrmalai kūrortu vides
ekoloģiskās un arhitektoniskās kvalitātes vietas, kur tās degradējušās vai zaudētas.
Pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonu režīmi noteica:
 Apbūves aizsardzības zonā:
o saglabāt ielu tīklu, apbūves gabalu lielumu un struktūru, ēku telpisko struktūru (apdare,
detaļas, dekori), apzaļumojuma raksturu, mazās arhitektūras formas (žogi, strūklakas, lapenes,
kioski u.c.) un vērtīgos ēku interjerus (to detaļas);
o pārskatīt ēku izmantošanas raksturu, piemērojot to ēkas arhitektoniskajai un
kultūrvēsturiskajai nozīmībai;
o atļaut restaurēt vai rekonstruēt vēsturisko apbūvi un pilsētbūvniecisko struktūru
(nepieciešamības gadījumā restaurējot pēc arhīva dokumentiem un analogiem), veikt kārtējos
kosmētiskos un izlases remontus un veikt labiekārtošanas darbus;
o aizliegt izvietot svešus jaunus būvķermeņus pie esošās apbūves struktūras un palielināt
kvartāla esošo apbūves blīvumu;
o izstrādāt reģenerācijas projektus.
 Apbūves regulācijas zonā:
o rekomendēt/atļaut restaurēt vēsturisko apbūvi un pilsētbūvniecisko struktūru, veikt kārtējos
kosmētiskos un kapitālos remontus un veikt labiekārtošanas darbus;
o pieļaut apbūvi pēc individuālajiem projektiem (saskaņojot ar valsts pieminekļu aizsardzības
dienestu);
o aizliegt izvietot svešus, liela apjoma būvķermeņus pie esošās apbūves struktūras, celt ēkas ar
stāvu skaitu lielāku par 3, celt dzīvojamās un atpūtas ēkas pēc tipveida projektiem, veikt
celtniecību pilnas saliekamības paneļu konstrukcijās, celt dzīvojamās ēkas vairāk kā 2 sekciju
garumā bez pārbīdījuma un vairāk kā 4 sekciju garumā ar pārbīdījumu.
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 Ainavu aizsardzības zonā:
o Pludmales zonā, paredzot esošo arhitektoniski vērtīgo ēku restaurāciju un rekonstrukciju,
ievērot noteikumus (Latvijas PSR Ministru Padomes 1987. gada 10. aprīļa lēmums Nr. 107 (3. p.
8. daļa 3. nod.) „Sevišķi aizsargājamās 300m joslas režīms”);
o Lielupes piekrastes joslas aizsargājamās dabas ainavas zonā aizliegt sakņu dārzu ierīkošanu,
ēku celtniecību ar stāvu skaitu lielāku par 3 un daudzsekciju ēku celtniecību paneļu
konstrukcijās;
o Lielupes labajā krastā upes palienē (starp Dubultiem un Majoriem) aizliegt jebkādu
celtniecību;
o Joslā gar dzelzceļa abām pusēm aizliegt rūpniecības un komunālo objektu celtniecību, ēku
celtniecību ar stāvu skaitu lielāku par 3, daudzsekciju ēku celtniecību un sakņu dārzu
ierīkošanu;
o Ķemeru parka vēsturiskajā zonā aizliegt vēsturiskā plānojuma izmainīšanu, jaunu ēku vai būvju
celtniecību (izņemot zudušo parka būvju atjaunošanu un esošo restaurāciju), grantēto parka
celiņu nepamatotu nosegšanu ar asfaltu vai plātnēm un tranzītkustību parka teritorijā.
1995. gadā arhitekte Inga Dimbira (SIA „Maijas projektēšanas birojs”) ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas
Vaivaru-Asaru-Mellužu rajona vēsturiskās apbūves izvērtējums, arhitektūras pieminekļu un uzskaites
grupas arhitektūras objektu saraksts” (turpmāk tekstā – I. Dimbiras vēsturiskās apbūves izvērtējums).
Darba mērķis bija izvērtēt Vaivaru-Asaru-Mellužu vēsturisko apbūvi no arhitektoniski pilsētbūvnieciskās
vērtības viedokļa un rezultātā veikt ēku dalījumu pa vērtības kategorijām.
I. Dimbiras vēsturiskās apbūves izvērtējums balstīts uz 1994. gada decembrī Kultūras ministrijā veikto
visas Jūrmalas arhitektūras pieminekļu priekšlikumu ekspertīzi, kuras gaitā atlasīti un ieteikti
apstiprināšanai valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Izstrādātā darba grafiskajos plānos
parādīti pilsētbūvniecības pieminekļi un to aizsardzības zonas, kas tapušas 1994. gadā Kultūras
ministrijas ekspertīzes rezultātā.
I. Dimbiras vēsturiskās apbūves izvērtējumā ēku dalījums ir noteikts šādās vērtību kategorijās:
 Arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīgas ēkas, kas saglabājamas un restaurējamas.
Šīs ēku kategorijas vērtība ir tuva arhitektūras pieminekļu vērtībai. Varbūt nedaudz vienkāršākas
par pieminekļiem, vairāk pārbūvētas, tādas, kas atkārtojas lielākā skaitā, šīs grupas ēkas nedrīkst
tikt nojauktas vai neatbilstoši pārbūvētas, restaurējot, atjaunojamas zudušās detaļas - pēc
uzmērījumiem, attēliem, piemeklējot analoģijas. Pārbūves, izmainot ēkas ārējo izskatu, katrā
konkrētā gadījumā jāskata individuāli.
 Vēsturiskā fona apbūve, ēkas, kas saglabājamas kā apjomi
Šajā grupā ietilpstošo ēku skaits ir samērā liels. Vairumā gadījumu tās ir ēkas, kas remontējot un
pārbūvējot zaudējušas sākotnējās detaļas – logus, durvis, kokgriezuma dekoru, bet saglabājušas
mērogu un apjoma proporcijas. Te ietilpst arī ēkas, kas pēc sava celtniecības veida ir vienkāršākas,
ne tik interesantas, lai būtu restaurējamas. Tas, ka šī fona apbūve saglabājama "kā apjomi",
nenozīmē, ka pieļaujama nekritiska tās pārbūvēšana un esošo detaļu nomaiņa.
 Fona apbūve bez īpašas arhitektoniskas vērtības
Šajā kategorijā ietilpst vēsturiskā apbūve, kas ļoti pārbūvēta un zaudējusi savu kvalitāti, ēkas, kuru
arhitektūra nav tik vērtīga, lai to īpaši saglabātu, arī ēkas, kuras ir tik neitrālas un neizteiksmīgas,
ka vispār neliecina par piederību kādam celtniecības laika posmam. No vēsturiskās arhitektūras
aizsardzības viedokļa nav nepieciešama minēto ēku saglabāšana neizmainītā veidā vai vispār
saglabāšana.
 Jaunā apbūve
Par jauno apbūvi uzskatītas ēkas, kas celtas pēc 2. pasaules kara, necenšoties tās pakļaut
vēsturiskās vides tradīcijām. Ir daži izņēmumi no 1950-to gadu arhitektūras, kas vērtēti jau ar laika
distanci. Kā jauna apbūve uztveras arī ļoti pārbūvētas vecākas ēkas, kad reizēm grūti pat pateikt,
kad īsti tās celtas. Jauna apbūve pēc arhitektūras kvalitātes nav analizēta.
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 Saimniecības ēkas
Kā saimiecības ēkas norādītas tīri utilitāras būves, kā malkas šķūnīši, garāžas, pagrabi u.tml.
Atsevišķas saimniecības ēkas ar lielāku arhitektonisku vai etnogrāfisku vērtību liktas citās vērtību
kategorijās. Arī starp īpaši neizceltajām saimniecības ēkām daudzas ir vecas un interesantas ar
savu celtniecības veidu, diemžēl bieži sliktā tehniskā stāvoklī vai pārbūvētas. Iespējams, ka ar laiku
pēc sīkākas izpētes vēl kādas saimniecības ēkas varētu iegūt aizsardzības statusu.
1. tabulā attēlota I. Dimbiras vēsturiskās apbūves izvērtējuma grafiskajos plānos fiksētā situācija (ielu
tīkls, zemes vienību dalījums, proporcijas, struktūra un ēku vērtību kategorijas (apzīmējumus skatīt zem
tabulas)) salīdzinājumā ar mūsdienās esošo.
1. tabula. Ielu tīkla, zemes vienību dalījuma, proporcijas, struktūra un ēku vērtību kategorijas salīdzinājums

1995. gads (I. Dimbiras vēsturiskās apbūves
izvērtējums)

2019. gads (zilā krāsā iezīmētas saglabājušās
vēsturiskā zemesgabalu dalījuma robežas)

Skautu_Alfrēda Amtmaņa-Briedīša _Matīsa_ Viņķu Skautu_Alfrēda Amtmaņa-Briedīša_Matīsa_ Višķu
ielas
ielas

Viņķu_Matildes_Dainas ielas

Višķu-Matildes–Semafora ielas

12
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Dainas_Daugavas_Melitas ielas

Semaforu_Daugavas_Melitas ielas

Melitas_Olgas_Eiženijas ielas

Melitas_Olgas_Eiženijas ielas
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Eiženijas_Mirdzas_Artūra ielas

Eiženijas_Mirdzas_Artūra ielas

Artūra_Ernesta_Valtera prospekts

Artūra_Ernesta_Valtera prospekts

14
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Valtera prospekts_Marijas_Priežu ielas

Valtera prospekts_Marijas_Priežu ielas

Priežu_Ozolu_Bērzu ielas

Priežu_Ozolu_Bērzu ielas
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Bērzu_Sūnu_Silu ielas

Bērzu_Sūnu_Silu ielas

Silu_Kadiķu_Mežsargu ielas

Silu_Kadiķu_Mežsargu ielas
16
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Mežsargu_Kanālu_Žubītes ielas

Mežsargu_Kanālu_Žubītes ielas

Žubītes_Grāvju_Puķu_Dārzu ielas

Žubītes_Grāvju_Puķu_Dārzu ielas
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Vērtīgākā apbūves daļa ir 19 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi – arhitektūras pieminekļi, kā arī
apmēram piecdesmit objekti ar pašvaldības noteiktu aizsargājamās apbūves statusu – kultūrvēsturiski
vērtīgas un saglabājamas būves. Vērtīgi ir ne tikai atsevišķi objekti – kā kultūras pieminekļi, bet arī vides
konteksts – tā sauktā fona apbūve, ko veido pieticīgāki sava laika būvmākslas paraugi.
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā ir iekļauti sekojoši valsts aizsargājamie vietējas nozīmes
arhitektūras pieminekļi:
Aizs.
Nr.
5755

Tipoloģiskā
grupa
Arhitektūra

Vērtību grupa

Datējums

Atrašanās vieta

Vietējās nozīmes

Jūrmala, Zemgales iela 58

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

ap 1910.

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Jūrmala, Zemgales iela
24, k-lit.
Jūrmala, Olgas iela 20, klit.1
Jūrmala, Olgas iela 17

5462
5464

Dzīvojamā ēka –
vasarnīca
un
saimniecības ēka
Dzīvojamā ēka –
tirgotava
Dzīvojamā ēka –
pansija
Dzīvojamā ēka vasarnīca
Dzīvojamā ēka
Dzīvojamā ēka

20. gs.
20.g.
20. gs. s.

Arhitektūra
Arhitektūra

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

Jūrmala, Eiženijas iela 2
Jūrmala, Eiženijas iela 8

5463

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

5619

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

5620
5364

Dzīvojamā ēka
Dzīvojamā ēka

Arhitektūra
Arhitektūra

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

5753
5465

Dzīvojamā ēka
Arhitektūra
Dzīvojamā ēka – Arhitektūra
pansija
Dzīvojamā ēka – Arhitektūra
pansija
Dzīvojamā ēka
Arhitektūra

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

20. gs. s.
20.
gs.30.g.
20. gs.
20.g.
20. gs.
20.g.
20. gs. s.
1913. 1914.
ap 1909.
20. gs. s.

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

5727

Dzīvojamā ēka – Arhitektūra
pansija
Dzīvojamā ēka
Arhitektūra

Jūrmala,
Valtera
prospekts 12, k-lit.1
Jūrmala,
Valtera
prospekts 11
Jūrmala, Vasaras iela 55

Vietējās nozīmes

5726

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

5519

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs.
20. g.
20. gs. 20.
-30. g.
20. gs. s.

5423

5754
5628
5627

5722
5721
5728

Nosaukums
Dzīvojamā ēka

Jūrmala, Semafora iela 3;

Jūrmala, Eiženijas iela 7
Jūrmala, Mirdzas iela 3
Jūrmala, Mirdzas iela 5/7
Jūrmala, Artūra iela 2;
Jūrmala, Zemgales iela 4;
Jūrmala, Ernesta iela 3

Jūrmala, Vasaras iela 53a
Jūrmala, Vasaras iela 50
Jūrmala, Kadiķu iela 14

Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai 2010. gadā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes laikā
tika noteikta individuālās aizsardzības zonas robeža, ko izstrādāja SIA „Grupa93”. Šī pilsētbūvniecības
pieminekļa aizsardzības zona saplūda ar blakus esošā pilsētbūvniecības pieminekļa „Vaivaru-AsaruMellužu-Pumpuru-Jaundubultu-vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības Nr. 6092)” aizsardzības zonu un
tāpēc tās tika apvienotas vienotā teritorijā.
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3.2. Stirnurags (valsts aizsardzības Nr. 6090)
Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Stirnurags” (6090) teritorija atrodas Jūrmalas pilsētas
austrumu daļā Lielupes kreisā krastā.
Stirnurags (Rehstand, Klau) izveidojies uz Bulduru muižas zemes. Savu nosaukumu tas ieguvis no
stirnām, kas bēgušas no vilkiem un peldējušas pāri Lielupei uz jūrmalas mežiem. Pastāvīgie iedzīvotāji
lielākoties nodarbojušies ar zvejniecību. Te bijušas vairākas mājas ar vienādu nosaukumu „Klauvas”, kuru
dēļ, iespējams, šī vieta vecajā kartēs nosaukta par „Klau” (skatīt 10. attēlu).
1833. gadā Bulduru muiža pirmo reizi izīrēja telpas atpūtniekiem. No muižas zemes 1830.-40. gados
izdalīti pirmie vasarnīcu gruntsgabali.

10. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1855-1877. gadā (Bоенно-топографическая карта 1855-1877)
Avots: vesture.dodies.lv/#m=14/56.98496/23.90522&l=O/2

11. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1920-1940. gadā (Latvijas armijas 75k 1920-1940)
Avots: vesture.dodies.lv/#m=14/56.98496/23.90522&l=O/2
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12. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija
(Bulduru muižas zemju plāns)
Avots: 1982. g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta
izpētes 1. kārta

13. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija
(Bulduru muižas zemju plāns)
Avots: 1988. g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta
izpētes 2. kārta

14. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1988. gadā (gruntsgabalu izpētes karte)
Avots: 1988.g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes 2.kārta

20. gs. 20. gados šo vietu iecienījuši atpūtnieki no Rīgas, jo tā bija Rīgas un dzelzceļa stacijas „Buļļi”
tuvumā. Pastāvīgo vasarnieku vajadzībām te bija uzceltas nelielas vasarnīcas. Stinuragā joprojām ir
senajiem zvejniekciemiem raksturīgā neregulārā ieliņu struktūra (skatīt 16. attēlu).
1988. gadā izstrādātajā Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes 2. kārtā Bulduros tika noteikta
ainavu aizsardzības zona gar Rīgas jūras līci, Lielupi un dzelzceļu (skatīt 15. attēlu).
2012. gada Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes laikā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai
tika noteikta individuālās aizsardzības zonas robeža, ko izstrādāja SIA „Grupa 93”. Pilsētbūvniecības
pieminekļa teritorijā neatrodas neviens valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.
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15. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1988. gadā (aizsardzības zonu karte)
Avots: 1988. g. Jūrmalas vēsturiskā centra pirmsprojekta izpētes 2. kārta

16. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1925.-1935. gadā
Avots: Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
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17. attēls. Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija 1988. gada kartē „Republikas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
aizsardzības zonu robežas”
Avots: Jūrmalas pilsētas domes būvvalde

Mūsdienās Stirnurags izceļas ar skaistiem skatiem. Lielupes krastā atrodas jahtklubs (skatīt 18. attēlu).

18. attēls. Stirnuraga jahtklubs
Avots: www.seaclub.lv/jahtu-ostas/latvija/stirnu-raga-jahtklubs/
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4. OBJEKTU FOTOFIKSĀCIJAS MATERIĀLI
4.1. Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības Nr. 6091)
Rietumu daļa

Austrumu daļa

Centrālā daļa
11. attēls. Skatu punkti

1

2

Skats no Zemgales un Skautu ielu krustojuma Skats no Zemgales un Skautu ielu krustojuma
dienvidu virzienā
austrumu virzienā
23
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3
Panorāmas skats uz Zemgales un Skautu ielām

4

5

Zemgales iela austrumu virzienāno Melitas ielas

Zemgales iela rietumu virzienā no Melitas ielas

6

7

Skats no Zemgales ielas uz Melitas ielu

Skats no Zemgales ielas austrumu virzienā uz
blakus esošo dzelzceļu

8

9

Zemgales iela austrumu virzienā no Mirdzas ielas

Zemgales iela rietumu virzienā no Mirdzas ielas
24
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10

11

Skats no Zemgales ielas uz Mirdzas ielu

Skats uz Asaru dzelzceļa staciju no Mirdzas un
Zemgales ielu krustojuma

12

13

Skats uz kultūras pieminekli (5619) Mirdzas ielā

Skats uz kultūras pieminekli (5620) Mirdzas ielā

14

15

Skats uz Asaru dzelzceļa staciju no Artūra un Zemgales iela rietumu virzienā no Artūra ielas
Zemgales ielu krustojuma
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16

17

Skats no Zemgales ielas uz Ernesta ielu

Skats uz kultūras pieminekli (5753) Ernesta ielā

18

19

Skats uz kultūras pieminekli (5465) Ernesta ielā

Skats uz Zemgales ielas sākuma un Valtera
prospekta krustojumu

20

21

Skats uz Valtera prospektu dienvidu virzienā no Skats uz Zemgales ielas sākumu no Valtera
Zemgales ielas krustojuma
prospekta
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22

23

Valtera prospekts dzelzceļa virzienā no Zemgales Skats uz kultūras pieminekli (5721) Valtera
ielas
prospektā

24

25

Skats uz Zemeņu ielas nobeigumu no Valtera Skats uz Valtera prospektu dienvidu virzienā no
prospekta
Zemeņu ielas krustojuma

26

27

Valtera prospekts dzelzceļa virzienā no Zemeņu Skats uz Vasaras ielas nobeigumu no Valtera
ielas
prospekta
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28

29

Valtera prospekts dzelzceļa virzienā no Vasaras Vasaras iela austrumu virzienā
ielas

30

31

Skats no Vasaras ielas uz Dārzu ielu

Skats uz Dārzu ielu dienvidu virzienā no Vasaras
ielas krustojuma

32

33

Skats uz Vasaras ielu rietumu virzienā no Dārzu Skats uz Dārzu ielu dzelzceļa virzienā no Vasaras
ielas
ielas

34
Panorāmas skats uz Dārzu un Vasaras ielu krustojumu (pilsētbūvniecības pieminekļa noslēgumu)
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35

36

Skats no Dārzu ielas uz Vasaras ielas turpinājumu Skats uz Dārzu ielu dzelzceļa virzienā un
austrumu
virzienā,
kur
atrodas
otra krustojumu ar Zemeņu ielu
pilsētbūvniecības pieminekļa (6092) teritorija

37

38

Skats uz Zemeņu ielu rietumu virzienā no Dārzu Skats uz Dārzu ielu dienvidu virzienā no Zemeņu
ielas krustojuma
ielas krustojuma

39

40

Skats no Zemeņu ielas austrumu virzienā uz Skats uz Zemeņu ielu rietumu virzienā
krustojumu ar Dārzu ielu (pilsētbūvniecības
pieminekļa noslēgumu)
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41

42

Skats uz Dāvju ielu rietumu virzienā no Valtera Skats no Dāvju ielas uz Ernesta ielu
prospekta

43

44

Skats no Dāvju ielas uz Artūra ielu

Skats no Dāvju ielas uz Mirdzas ielu

45

46

Skats no Dāvju ielas uz Eiženijas ielu

Skats uz kultūras pieminekli (5463) Eiženijas ielā
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47

48

Skats uz kultūras pieminekli (5464) Eiženijas ielā

Skats uz kultūras pieminekli (5754) Zemgales ielā

49

50

Skats uz kultūras pieminekli (5628) Olgas ielā

Skats uz kultūras pieminekli (5627) Olgas ielā

51

52

Skats no Dāvju ielas uz Olgas ielu

Skats uz Dāvju ielu austrumu virzienā no Olgas
ielas
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53

54

Skats uz Dāvju ielu rietumu virzienā no Olgas ielas

Skats no Dāvju ielas uz Matildes ielu

55

56

Skats no Dāvju ielas uz Matīsa ielu

Skats no Dāvju ielas uz Alfrēda Amtmaņa-Briedīša
ielu

57

58

Skats no Dāvju un Skautu ielu krustojuma ziemeļu Skats no Dāvju un Skautu ielu krustojuma
virzienā
austrumu virzienā
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4.2. Stirnurags (valsts aizsardzības Nr. 6090)

12. attēls. Skatu punkti

1

2

Skats uz pilsētbūvniecības pieminekli no Burtnieku Skats uz pilsētbūvniecības pieminekli un Lielupi no
un Vikingu ielu krustojuma
Burtnieku un Vikingu ielu krustojuma

3
Vikingu iela austrumu virzienā no Bebru ielas

4
Skats no Vikingu ielas uz Bebru ielu
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5
Skats uz Bebru ielu austrumu virzienā

6
Skats uz Bebru ielu austrumu virzienā

7
Skats no Bebru ielas Lielupes virzienā

8
Skats uz Bebru ielu austrumu virzienā

9
Skats no Bebru ielas uz Ūdru ielas krustojumu

10
Skats uz Ūdru ielu Lielupes virzienā
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11
Skats no Ūdru ielas uz Bebru ielu

12
Skats uz Ūdru ielu ziemeļu virzienā no Ūdru un
Bebru ielu krustojuma

13
Skats no Ūdru ielas uz Vikingu ielas krustojumu

14
Skats no Vikingu ielas uz Ūdru ielu

15
Vikingu iela rietumu virzienā no Ūdru ielas

16
Vikingu iela austrumu virzienā no Ūdru ielas
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17
Skats no Vikingu ielas uz Stirnu ielu

18
Skats uz Stirnu ielu austrumu virzienā

19
Skats uz Stirnu ielu austrumu virzienā

20
Skats uz Stirnu ielu Lielupes virzienā

21
Skats uz Stirnu ielu rietumu virzienā

22
Skats uz Stirnu ielu Lielupes krastā
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23
Skats uz Stirnu ielu no Lielupes krasta

24
Vikingu iela austrumu virzienā no Stirnu ielas

25

26

Skats uz Vikingu ielu rietumu virzienā no Vikingu Skats no Vikingu ielas uz Lāču ielu
un Lāču ielu krustojuma

27
Skats uz Lāču ielu austrumu virzienā

28
Skats no Lāču ielas uz Vikingu ielas krustojumu

37

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI 2020

5. PAMATOJUMS OBJEKTU IZSLĒGŠANAI NO VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU
SARAKSTA
Nobeigumā ir konstatējams, ka jau 1988./1989. gadā veiktajā izpētē abu pieminekļu teritorijās
nekonstatēja Jūrmalas pilsētai nozīmīgas vērtības un abas teritorijas tika iekļautas vieglākajā – ainavu
aizsardzības zonā.
Laika gaitā abi pilsētbūvniecības pieminekļi ir mainījušies. Ir nojauktas un uzbūvētas jaunas ēkas, kā arī
esošās ēkas ir pārbūvētas, bet ielu tīkls abos pieminekļos saglabājies nemainīgs. Arī nākotnē to nav
paredzēts mainīt, jo ielām ir noteiktas sarkanās līnijas.
5.1. Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības Nr. 6091)
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā ir 19 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi – arhitektūras
pieminekļi, kā arī apmēram piecdesmit objekti ar pašvaldības noteiktu aizsargājamās apbūves statusu –
kultūrvēsturiski vērtīgas, saglabājamas būves. Visā teritorijā vienmērīgi saglabājusies arī fona apbūve.
Secinājums – nav nepieciešams saglabāt šī pilsētbūvniecības pieminekļa statusu un tas būtu izslēdzams
no aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. Pieminekļa teritorijā izvietotajiem 19 valsts
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem nosakāmas individuālas aizsargjoslas (aizsardzības zonas).
5.2. Stirnurags (valsts aizsardzības Nr. 6090)
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā neatrodas neviens valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un ir
tikai viens objekts ar pašvaldības noteiktu aizsargājamās apbūves statusu – kultūrvēsturiski vērtīgas,
saglabājamas būves. Apkārtnē ir 10 objekti – tā sauktā fona apbūve.
Secinājums – nav nepieciešams saglabāt šī pilsētbūvniecības pieminekļa statusu un tas būtu izslēdzams
no aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta.
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JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA
V DAĻAS
(5.2. Arhitektūras un vēstures pieminekļu
individuālās aizsargjoslas)
„Priekšlikumi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālajām
aizsargjoslām”

PAPILDINĀJUMS
ar priekšlikumiem 19 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
individuālajām aizsargjoslām un
AIZSARGJOSLAS PRECIZĒJUMU
valsts aizsargājamajam vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim –
Vaivaru dzelzceļa stacija ar stacijas tualeti (valsts aizsardzības Nr. 5348)
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SATURS
1. PRIEKŠLIKUMS ATSEVIŠĶU ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARGJOSLU NOTEIKŠANAI
2. ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU INDIVIDUĀLO AIZSARGJOSLU (AIZSARDZĪBAS ZONU)
PROJEKTS
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1. PRIEKŠLIKUMS ATSEVIŠĶU ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARGJOSLU NOTEIKŠANAI
PAPILDINĀJUMS INDIVIDUĀLO AIZSARGJOSLU OBJEKTIEM
Jūrmalas pilsētas individuālo aizsargjoslu objektu saraksts tiek papildināts ar 19 objektiem, kam ir
izstrādāti individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti (objektu sarakstu skatīt 1.tabulā).
1.tabula. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Nr.
p.k.
1.

Aizs.
Nr.
5755

2.

5423

3.

5754

4.

5628

5.

5627

6.

Nosaukums
Dzīvojamā ēka

Tipoloģiskā
grupa
Arhitektūra

Vērtību grupa

Datējums

Vietējās nozīmes

20. gs. 20.g.

Zemgales iela 58

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Semafora iela 3

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Zemgales iela 24, k-lit.

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

ap 1910. g.

Atrašanās vieta

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Olgas iela 17

5462

Dzīvojamā ēka –
vasarnīca
un
saimniecības ēka
Dzīvojamā ēka –
tirgotava
Dzīvojamā ēka –
pansija
Dzīvojamā ēka –
vasarnīca
Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Eiženijas iela 2

7.

5464

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. 30.g.

Eiženijas iela 8

8.

5463

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. 20.g.

Eiženijas iela 7

9.

5619

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. 20. g.

Mirdzas iela 3

10.

5620

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

11.

5364

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

12.

5753

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

1913.1914. g.
ap 1909. g.

13.

5465

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Ernesta iela 3

14.

5722

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

15.

5721

Dzīvojamā ēka –
pansija
Dzīvojamā ēka –
pansija
Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Valtera prospekts 12, klit.1
Valtera prospekts 11

16.

5728

17.

Olgas iela 20, k-lit.1

Mirdzas iela 5/7
Artūra iela 2
Zemgales iela 4

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. s.

Vasaras iela 55

5727

Dzīvojamā ēka –
pansija
Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. 20. g.

Vasaras iela 53A

18.

5726

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

Vasaras iela 50

19.

5519

Dzīvojamā ēka

Arhitektūra

Vietējās nozīmes

20. gs. 20. 30. g.
20. gs. s.
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2. ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU INDIVIDUĀLO AIZSARGJOSLU (AIZSARDZĪBAS ZONU) PROJEKTS
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5. PIELIKUMS. KRITĒRIJI
Nr.
Kritērija grupa
p.k.
1.
Īpašumtiesības
2.
Spēkā esošie vietējā
līmeņa plānošanas
dokumenti

Kritērija apakšgrupa
Īpašumtiesības
IAS

TP

LP
DP

3.

Zemes vienības platība

Zemes vienības
platība

4.

Apgrūtinājumi

Applūstamība

IEROSINĀTO GROZĪJUMU PRIEKŠLIKUMU IZVĒRTĒŠANAI

Normatīvie akti/ judikatūra/institūciju
nosacījumi
Iesniedzējs ir īpašnieks vai cita fiziska juridiska persona
Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības.
Atbilstība Jūrmalas telpiskās attīstības perspektīvā  Teritorijas attīstības plānošanas likums
noteiktajām pilsētas zonām (pilsētas centrs, teritorija
(23. pants)
dzīvošanai u.c.)
Jūrmalas TP noteiktais:
 Teritorijas attīstības plānošanas likums
 funkcionālais zonējums un izmantošanas veidi (t.sk.  MK noteikumi Nr. 240
kvartālā, tuvākā apkārtnē)
 MK noteikumi Nr. 628
 apbūves tehniskie rādītāji (t.sk. kvartālā, tuvākā  Būvniecības likums
apkārtnē)
 Būvju klasifikācijas noteikumi
 Vai teritorijai ir spēkā esošs lokālplānojums
Saistošie noteikumi
 Vai tas ir integrējams teritorijas plānojumā
 Vai teritorijai ir spēkā esošs detālplānojums
Administratīvais akts vai Saistošie
 Vai ir uzsākta detālplānojuma īstenošana
noteikumi
 Vai detālplānojums ir atceļams, ja nav uzsākta tā
īstenošana
 Vai saņemts iesniegums par detālplānojuma atcelšanu
 Vai zemes vienību varēs racionāli izvieto atbilstošajai  Zemes pārvaldības likums
izmantošanai atbilstošu būvi
 Jūrmalas TP
 Zemes vienības minimālā platība – esošā/atļautā (t.sk.
kvartālā, tuvākā apkārtnē)
 Vai zemes vienības platība ir atbilstoša Jūrmalas TP
 Vai teritorija vai tās daļa ir ietverta Jūrmalas TP  Aizsargjoslu likums
noteiktajā applūstošajā teritorijā
 Applūduma
riska
izpēte
un
 Vai zemes vienības daļā, kas atrodas ārpus apgrūtinātās
prognozēšana
Jūrmalas
pilsētas
(t.sk. applūstošās) teritorijas, var racionāli izvietot
teritorijā pie virszemes ūdensobjekta
atbilstošai izmantošanai raksturīgu būvi
„Lielupe” un rekomendāciju izstrāde
 Vai ir saņemta detalizēta informācija par applūstamības
plūdu riska samazināšanai un
risku konkrētajā vietā (izziņa, detalizēta topogrāfija)
teritorijas aizsardzībai
 Vai teritorija atrodas plūdu riska zonā (t.sk. polderī)
 Valsts vides dienesta nosacījumi
Kritērijs
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Tauvas josla

Vides un dabas
resursu aizsardzības
aizsargjosla –
virszemes
ūdensobjekta
aizsargjosla
Ekspluatācijas
aizsargjoslas (t. sk.
ielas sarkanās līnijas)

Vai teritorija atrodas ūdensobjekta tauvas joslā
Vai zemes vienības daļā, kas atrodas ārpus apgrūtinātās
teritorijas, var racionāli izvietot atbilstošai izmantošanai
raksturīgu būvi
 Vai teritoriju aprobežo virszemes ūdensobjekta
aizsargjosla
 Vai zemes vienības daļā, kas atrodas ārpus apgrūtinātās
teritorijas, var racionāli izvietot atbilstošai izmantošanai
raksturīgu būvi









Sanitārā aizsargjosla




ĪADT, mikroliegumi,
dižkoki, sugu dzīvokļu
atradnes





Vai aprobežo ekspluatācijas aizsargjoslas
Vai zemes vienības daļā, kas atrodas ārpus apgrūtinātās
teritorijas, var racionāli izvietot atbilstošai izmantošanai
raksturīgu būvi
Vai
ekspluatācijas
aizsargjoslas
ir
noteiktas
maģistrālajiem inženiertīkliem
Vai teritoriju aprobežo sanitārā aizsargjosla
Vai aizsargjosla paredz aprobežojumus izmantošanas
veidam un inženiertehniskajam nodrošinājumam
Vai teritorija vai tās daļa atrodas īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā
Vai teritorijā atrodas dižkoks vai mikroliegums/-i, sugu
dzīvotņu atradnes
Vai teritorijā ir konstatēti īpaši aizsargājami biotopi
(reģistrēti datu bāzē OZOLS)

Zvejniecības likums (tauvas josla)

Aizsargjoslu likums
Virszemes ūdensobjektu noteikšanas
metodika
 Valsts vides dienesta, Valsts meža
dienesta nosacījumi






Aizsargjoslu likums
VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas
Dzelzceļš”, Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta nosacījumi





Aizsargjoslu likums
Veselības inspekcijas nosacījumi
Valsts vides dienesta nosacījumi
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
„Ķemeru nacionālais parks” dabas
aizsardzības plāns
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
„Ragakāpa” dabas aizsardzības plāns
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie
aizsardzības
un
izmantošanas noteikumi
MK 23.08.2011. noteikumi Nr. 653
„Aizsargājamās jūras teritorijas "Rīgas
līča rietumu piekraste" individuālie
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi”
MK noteikumu projekts – „Ģeoloģiskā
un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa
„Jūrmalas Baltā kāpa” individuālie
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4.

Kultūras pieminekļi

Pilsētbūvniecības
pieminekļi



Vai teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa teritorijā vai tā aizsargjoslā


Arhitektūras
pieminekļi



Vai zemes vienībā/teritorijā atrodas arhitektūras
piemineklis
Vai teritorija ir apgrūtināta ar arhitektūras pieminekļa
aizsargjoslu
Vai teritorija ir uzskatāma par degradētu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām
Vai teritoriju aprobežojošās aizsargjoslas ierobežo
ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus
Vai teritorija ir nodrošināta ar teritorijas attīstībai
nepieciešamo centralizēto inženierinfrastruktūru
Ja nav nodrošināta – vai pašvaldība tuvāko 10 (?) gadu
laikā plāno veikt investīcijas ūdens apgādes un/vai
kanalizācijas tīklu attīstībā
Vai teritorijas inženierapgāde jārisina kompleksi un
nepieciešama detālplānojuma vai lokālplānojuma
izstrāde
Vai esošo ielu platums ir atbilstošs, lai nodrošinātu
nepieciešamo inženiertīklu izvietojumu atbilstoši LBN
prasībām
Vai teritorija ir nodrošināta ar teritorijas attīstībai
nepieciešamo centralizēto inženierinfrastruktūru
Ja nav nodrošināta – vai pašvaldība tuvāko 10 (?) gadu
laikā plāno veikt investīcijas ūdens apgādes un/vai
kanalizācijas tīklu attīstībā
Vai teritorijas inženierapgāde jārisina kompleksi un
nepieciešama detālplānojuma izstrāde



5.

Degradētās teritorijas

Degradētās teritorijas

6.

Inženiertehniskais
nodrošinājums

Ūdensapgāde un
kanalizācija










Citi inženiertīkli










aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi”
Valsts
vides
dienesta,
Dabas
aizsardzības pārvaldes nosacījumi
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
Nacionālās
kultūras
mantojuma
pārvaldes nosacījumi
Likums par kultūras pieminekļu
aizsardzību

Zemes pārvaldības likums

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”
 Veselības inspekcijas, Valsts vides
dienesta nosacījumi
 Vides pārraudzības valsts biroja
atzinums Rīgas teritorijas plānojumu
2030. gadam


Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”
 Valsts vides dienesta, Veselības
inspekcijas, AS „Sadales tīkls”, SIA
„Tet” nosacījumi
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Vai ielu platums ir atbilstošs, lai nodrošinātu
nepieciešamo inženiertīklu izvietojumu atbilstoši LBN
prasībām
 Vai ir nodrošināt piekļuve atbilstoši normatīvo aktu
prasībām
 Vai jaunveidojamām zemes vienībām būs iespējams
nodrošināt piekļuvi


7.

Piekļuve

Piekļuve

8.

Teritorijas attīstības
plānošanas principi

Teritorijas attīstības
plānošanas principi













Jūrmalas TP
MK 30.04.2014. noteikumi Nr. 240
Aizsargjoslu likums
VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta, VAS
„Latvijas dzelzceļš””, Babītes novada
pašvaldības nosacījumi
Ilgtspējības princips – teritorijas attīstību plāno, lai Teritorijas attīstības plānošanas likums
saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko
attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu
izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību
Pēctecības princips – jaunus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā
esošos attīstības plānošanas dokumentus un to
īstenošanas praksi
Vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā
arī privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas
kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas
ilgtspējīgu attīstību
Nepārtrauktības princips – teritorijas attīstību plāno
nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un
izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un
iespējamos risinājumus
Atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un
dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību un nodrošina
informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu
Integrētas pieejas princips – ekonomiskie, kultūras,
sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru
intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības
prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos,
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sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto
risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi
 Daudzveidības princips – teritorijas attīstību plāno,
ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo
resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību
 Savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, tos
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos noteikto
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6. PIELIKUMS. TERITORIJAS
Nr.
p.k.
1.

Normatīva spēkā
stāšanās, grozījumi
spēkā no 01.12.2011.,
pēdējie grozījumi spēkā no
12.03.2014.

PLĀNOJUMA ATBILSTĪBAS NORMATĪVAJIEM AKTIEM IZVĒRTĒJUMS

Specifiskās prasības, kas attiecināmas uz Jūrmalas TPG 2020 izstrādi
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS LIKUMS
12. pants. Vietējās pašvaldības kompetence
(3) Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas,
attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un
tematisko plānojumu īstenošanu.
16. pants. Jūras plānojums
(1) Jūras plānojumā nosaka jūras izmantošanu, ņemot vērā ar jūru funkcionāli saistīto
sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses jūras
izmantošanā.
Pārejas noteikumu 3. punkts: Līdz jūras plānojuma spēkā stāšanās dienai lēmumus par
teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanu
pieņem Ministru kabinets, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
21. pants. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka
un shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības
prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
23. pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums
(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
23. pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums
(5) Ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo
informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, vietējā pašvaldība
izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus tās teritorijas plānojumā. Ja vietējā
pašvaldība neizdara grozījumus tās teritorijas plānojumā, pretrunu gadījumā piemēro
tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks.
23. pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums
(6) Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā teritorijas plānojumā
noteiktajā funkcionālajā zonā, ievērojot šā likuma 7. panta 6. punktā minēto Ministru
kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.
29. pants. Detālplānojuma apstiprināšana

Nepieciešamie grozījumi Jūrmalas TP 2012
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāņem vērā, izstrādājot jūras ūdeņu un ar jūru
funkcionāli saistīto sauszemes daļu plānošanu, ja
nepieciešams, izstrādāt papildus noteikumus
Jūrmalas TIAN un/vai grafiskajā daļā. Jūras ūdeņu
plānošanu nav iespējams veikt Jūrmalas TPG
ietvaros, jo pilsētas administratīvajā teritorijā jūras
ūdeņi neietilpst.
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
nepieļaujot tādus risinājumus, kas neatbilst
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, TIAN
daļā pēc iespējas izvairoties no atsaucēm uz citiem
normatīvajiem aktiem.

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.1. nodaļas lietderība,
4.2. apakšpunktu – svītrot.

Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un
nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus.
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2.

[...] Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums
zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā
pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. [...]
31. pants. Detālplānojuma īstenošanas kārtība
Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un
(3) Vietējā pašvaldība var noteikt termiņu, kurā uzsākama detālplānojuma īstenošana nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus.
— detālplānojuma teritorijas izbūve (izmantošana) atbilstoši detālplānojuma Pirms šī likuma spēkā stāšanās (01.12.2011.)
risinājumam un noteiktajām prasībām. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana zemesgabalu
sadale
tika
uzskatīta
par
saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.
detālplānojuma īstenošanu.
(4) Ja pašvaldība, izvērtējusi attiecīgu lūgumu, to noraida, nepagarina detālplānojuma
īstenošanas termiņu un savu lēmumu motivē, to var apstrīdēt un pārsūdzēt.
Pārejas noteikumu 9. punkts:
Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un
Detālplānojumi, kuru izstrāde uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās, pabeidzami nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus.
atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri bija spēkā detālplānojumu izstrādes
uzsākšanas dienā, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 31. decembrim.
Pārejas noteikumu 10.punkts:
Pēc šā likuma spēkā stāšanās ir spēkā detālplānojumi, kas:
1) apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
2) izstrādāti šo pārejas noteikumu 9. punktā noteiktajā kārtībā.
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
spēkā no 22.05.2013.
2. Noteikumos lietoti šādi termini: [...]
Jūrmalas TIAN nepieciešams svītrot visus terminus
kas dublē vai maina MK 240 noteikumos noteiktos.
5. Ja pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo un Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.1. nodaļas lietderība, jo
plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda izmantošana: [...]
daļēji dublē MK 240.
6. Stājoties spēkā jaunam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.3. nodaļas un 12. punkta
detālplānojumam, var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkuru jaunu lietderība, jo dublē MK 240.
teritorijas izmantošanu veic atbilstoši spēkā esošajam pašvaldības teritorijas
plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.
24. Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos katrai funkcionālajai Jūrmalas TIAN jāizvērtē 4. nodaļā un 1. pielikumā
zonai nosaka: [..]
noteikto izmantošanas veidu atbilstība MK 240.
239. Teritorijas izmantošanas veidus nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.
68. Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā atbilstoši kartogrāfiskā Grafiskās daļas kartē jānosaka funkcionālais
materiāla mēroga noteiktībai kā ūdeņu teritoriju attēlo šādus virszemes ūdensobjektus: zonējums „Ūdeņu teritorija” (Ū) Melnezeram
68.2. ūdenstilpes, kuru platība lauku teritorijā ir vismaz 1 ha un vismaz 0,1 ha – pilsētās Ķemeru nacinālā parka teritorijā, kā arī jāizvērtē
un ciemos.
citas ūdenstilpes pēc to platības.
69. Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā norāda publiskās Plānojumā var noteikt publiskās peldvietas kā TIN
peldvietas un atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem.
teritorijas.
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71. Teritorijas plānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai paredz piekļuves iespējas
publiskajiem ūdeņiem. Lokālplānojumos un detālplānojumos nosaka to izvietojumu un
risinājumu.
73. Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā publiskajos ūdeņos var noteikt teritorijas,
kurās atļauts izvietot peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai.
74. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt ūdensteču posmus vai
ūdenstilpju daļas, kurās ir ierobežota tādu kuģošanas un citu peldošo līdzekļu
izmantošana, kuriem ir iekšdedzes dzinēji.
86. Ielas un ceļus pēc to funkcijām un nozīmes iedala kategorijās atbilstoši šo noteikumu
2.pielikumam.
88. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos, lokālplānojumos un detālplānojumos
nosaka ielu platumu starp sarkanajām līnijām.
89. Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās dažādos
posmos var būt arī dažādas kategorijas ar atšķirīgu sarkano līniju platumu.
90. Esošajām ielām sarkano līniju platumu nosaka teritorijas plānojuma apbūves
noteikumos un grafiski attēlo lokālplānojumā un detālplānojumā atkarībā no izvēlētā
mēroga noteiktības
91. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos nosaka plānoto ielu kategorijas un tām
atbilstošo sarkano līniju platumu.
7.1. Apbūves parametri – apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas
rādītājs
7.2. Būvju augstums, stāvu skaits

129. Pilsētās un ciemos būvlaidi nosaka kā minimālo vai maksimālo attālumu no ielas
sarkanās līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja
vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.

132. Jaunbūvējamās būves (izņemot inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus,
satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas) izvieto ne tuvāk par 4 m no zemes
vienības robežām. Šo attālumu var samazināt, ja [...].
145. Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā var noteikt minimālos attālumus starp
potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo un publisko apbūvi,
tūrisma un rekreācijas objektiem.
146. Esošajās dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās autoceļu, dzelzceļu un
lidlauku, kā arī piesārņojumu radošu objektu tuvumā pašvaldība var paredzēt

Jāizvērtē nepieciešamība noteikt TIN teritorijas
peldbūvju izvietošanai un kuģošanai, jāprecizē
un/vai jāgroza 3.8. nodaļa.

Jūrmalas TIAN jāizvērtē noteikumu un 8. pielikuma
atbilstība MK 240. 4. pielikumā minētās ielu
kategorijas neatbilst 8. pielikumam. Jāizvērtē
8. pielikuma daļas (ielu saraksta) pārcelšana uz
Paskaidrojumu rakstu.
Svītrot TIAN 59. punktu,
noteikumu 88. punktu.

kontekstā

ar

MK

Jūrmalas TIAN jāizvērtē noteikumu un 9. pielikuma
atbilstība MK240 – svītrojot dublējošās un grozītās
normas, kas neatbilst, kā arī izvērtējot pielikuma
lietderību
kopumā.
9. pielikumā
noteiktās
minimālās brīvās zaļās teritorijas rādītāji un
10. pielikums jāpārceļ uz 4. nodaļu.
Svītrot vai grozīt TIAN 102., 104., 106., 107. punktu.
102.5. apakšpunkts jāpārskata kontekstā ar
Aizsargjoslu likuma 13. panta (2) daļu, jo pašreizējā
punkta redakcijā būvlaide sakrīt ar ielas sarkano
līniju.
Pārskatīt TIAN 100. punkta redakciju vai to svītrot,
kontekstā ar MK noteikumu 132. punktu.
Pārskatīt TIAN 105. punkta redakciju un izvērtēt
nepieciešamību noteikt papildus nosacījumus,
piemēram, teritorijās gar valsts galvenajiem
autoceļiem,
kuriem
ir
noteikts
prognozējamais/esošais trokšņa līmenis.
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pasākumus trokšņa mazināšanai, piesārņojuma un citu negatīvu faktoru novēršanai
tādā kārtībā un apjomā, kā to nosaka normatīvie akti piesārņojuma jomā.
147. Plānojot jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredz vietās, kur
autoceļu, dzelzceļu un lidlauku, kā arī piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz
normatīvajos aktos piesārņojuma jomā noteiktos piesārņojuma robežlielumus.
161. Vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības
teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā (L) vai
teritorijas plānojumā un lokālplānojumā norādītajās vietās.
162. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt teritorijas, kurās vēja
elektrostaciju būvniecība ir aizliegta.
163. Plānojot tādu vēja elektrostaciju izvietojumu, kuru jauda ir lielāka par 20 kW,
ievēro šādus nosacījumus: [...]

3.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

TIAN 97. punktā ir ietverti nosacījumi tikai par vēja
elektrostacijām ar jaudu līdz 10 kW, bet nekas nav
teikts par elektrostacijām ar lielāku jaudu,
vienlaicīgi veidojot pretrunu ar TIAN 4. nodaļā
atļautajiem
izmantošanas
veidiem,
jo
„Energoapgādes uzņēmumu apbūve”(kods 14006)
vispār nav atļauta nevienā no funkcionālajām
zonām.
Jāizvērtē nepieciešamība noteikt TIN teritorijas
peldbūvju izvietošanai un kuģošanai, jāprecizē
3.8. nodaļa.

175. Publiski pieejamas pasažieru kuģu, jahtu un laivu piestātnes norāda teritorijas
plānojumā vai lokālplānojumā un ierīko, ievērojot būvniecības, dabas aizsardzības un
vides pieejamības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.
179. Plānojot peldbūvju izvietojumu, nodrošina brīvu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un
paredz atbilstošu inženierinfrastruktūras nodrošinājumu.
220. Potenciālajā piesārņojuma izplatības areālā aizliegts plānot jaunu dzīvojamo Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.
apbūvi, izglītības iestādes un ārstniecības iestādes.
221. Plānojot jaunu saimniecisko darbību, pašvaldība vispirms izvērtē iespēju izmantot
degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru.
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
spēkā no 01.05.2015.,
29. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietver spēkā esošo teritorijas Jāņem vērā gatavojot Jūrmalas TPG paskaidrojumu
grozījumi spēkā no
plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējumu, sagatavotās rakstu.
03.11.2018.
teritorijas plānojuma redakcijas risinājumu aprakstu un tā atbilstību ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai.
29.1 Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstā ietver grozījumu
pamatojumu un risinājumu aprakstu."
31. Grafiskajā daļā atbilstoši mēroga noteiktībai:
Jāņem vērā gatavojot Jūrmalas TPG paskaidrojumu
31.1. nosaka:
rakstu un TIAN grozījumus (ko nosaka un ko tikai
31.1.1. funkcionālo zonējumu;
attēlo) – jāsvītro TIAN 44. punkts (nav spēkā
31.1.2. teritorijas ar īpašiem noteikumiem;
atbilstoši VARAM 09.09.2016. rīkojumam Nr. 215).
31.1.3. pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas;
31.2. attēlo:
31.2.2. publiskās infrastruktūras objektus (izņemot sociālās infrastruktūras objektus),
norādot plānotos ceļus un plānotās pievienojumu vietas valsts un pašvaldību
autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam), kuru novietojums var tikt precizēts
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būvprojektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību, komersantu un
māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem;"
31.2.5. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām;
32. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka:
32.3. nosacījumus detālplānojumu un to lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts
pašvaldības teritorijas plānojums;

39. Detālplānojumu izstrādā:
39.1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos gadījumos;
39.2. ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai
jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību
ceļus;
39.3. ja paredzēts būvēt ceļa pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļam un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai
tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem;
39.4. pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja:
39.4.1. nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai
pārvietojot esošas ielas vai pašvaldību ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras
plānošana, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;
39.4.2. plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts
izvietot vairākās zemes vienībās.”
41. Detālplānojumu neizstrādā, ja:
41.1. teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums, ar kuru pietiekami detalizētā pakāpē ir
noteikti teritorijas izmantošanas veidi un to aprobežojumi, kā arī sniegti kompleksi
transporta infrastruktūras risinājumi;
41.2. valsts autoceļu būvniecības ietvaros atbilstoši būvprojektam paredzēts izbūvēt
ceļa pievienojumu vai paralēlo ceļu ārpus valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslas;
41.3. objekta funkcionēšanai nepieciešamajai teritorijai, kurā tiek plānota lineāra
inženierbūve un citu ar to saistīto būvju būvniecības process, ir noteikts nacionālo
interešu objekta statuss un tiks izveidotas ar to saistītas zemes vienības;
41.4. plānotā objekta funkcionēšanai nepieciešamo būvju izvietojumu iespējams risināt
būvprojekta ietvaros un nav nepieciešama infrastruktūras pārkārtošana piegulošajā
teritorijā, un tiek nodrošinātas satiksmes drošības prasības, un nav nepieciešams
pārbūvēt esošo pievienojumu autoceļam.”
44. Detālplānojumā ietilpst:
44.5. administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu, izņemot gadījumu, ja
detālplānojumu izstrādā pašvaldība.

Jāpārskata Jūrmalas TIAN saturs (6.4. nodaļa) un
svītrot TIAN 6. pielikumu un 11. pielikumu (shēmu)
– spēkā esošie detālplānojumi, ņemot vērā ka
informācija nav aktuāla, bet aktuālā ir pieejama
portālā geolatvija.lv.
Jāpārskata Jūrmalas TIAN 6.4. nodaļa un jāsvītro
22. punkts (nav spēkā atbilstoši VARAM 09.09.2016.
rīkojumam Nr. 215).

Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un
nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus.
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4.

spēkā no 01.05.2015.,
pēdējie grozījumi spēkā no
04.04.2019.

63.1 Ja ar plānošanas dokumentu nosaka jūras piekrastes ūdeņu izmantošanas veidus
un nosacījumus, izstrādes procesā to saskaņo ar ministriju, kas atbildīga par teritorijas
attīstības plānošanu.
92. Saistošo noteikumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apstiprināšanu
noslēguma jautājumos norāda tos lokālplānojumus un detālplānojumus, kuri zaudē
spēku.
92.1 Ja teritorijas plānojumā iekļauj iepriekš izstrādāto lokālplānojumu risinājumus, tad
saistošie noteikumi, ar kuriem lokālplānojumi apstiprināti, zaudē spēku ar teritorijas
plānojuma spēkā stāšanās brīdi.
ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMS
(1) Likumā ir lietoti šādi termini:
4) degradētā teritorija – teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta
apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības teritorija;
6) jūras piekrastes josla — teritorija, kurā ietilpst jūras piekrastes ūdeņi un jūras
piekrastes sauszemes daļa;
7) jūras piekrastes ūdeņi – šā likuma izpratnē: akvatorija divu kilometru platumā no
jūras krasta līnijas;
8) jūras piekrastes sauszemes daļa – teritorija starp jūras krasta līniju un vietu, kuru
sasniedz jūras augstākās bangas;
9) jūras krasta līnija – robeža starp jūras piekrastes sauszemes daļu un jūras piekrastes
ūdeņiem normālā stāvoklī;
3.pants. Zemes izmantošanas un aizsardzības principi
3) vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos apbūvei prioritāri
paredz degradētās teritorijas;
4.pants. Zemes izmantošanas un aizsardzības nosacījumi
2) zemi izmanto atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajai vai likumīgi uzsāktajai teritorijas izmantošanai;
5. pants. Zeme tehniskās publiskās infrastruktūras nodrošināšanai
(1) Tehniskās publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām
nepieciešamās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus nosaka Ministru kabinets vai
vietējā pašvaldība neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības.
(2) Teritorijas izmantošanas nosacījumus tehniskās publiskās infrastruktūras attīstībai
nepieciešamajām teritorijām, ietverot ierobežojumus nekustamā īpašuma
izmantošanai, nosaka:
1) Ministru kabineta noteikumos – nacionālo interešu objektiem;
2) vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos, kas apstiprina teritorijas plānojumu un
lokālplānojumu, – pārējiem tehniskās publiskās infrastruktūras objektiem.
6.pants. Piekļuves nodrošināšana iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāpārskata Jūrmalas TIAN nodaļa 6.4. un jāsvītro
2502. punkts (nav spēkā atbilstoši VARAM
09.09.2016. rīkojumam Nr.215).
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.3. nodaļas lietderība un
jāsvītro 12. p., jo dublē Zemes pārvaldības likumu.
Jūrmalas TIAN jāizvērtē 3.31. punkta atbilstība
(jāsvītro, jo dublē likumu) un jāpārskata termina
lietojums TIAN kopumā (lietota – “inženiertehniskā
infrastruktūra”).

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.
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(1) Lai nodrošinātu piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām, kuru apmeklēšana ir atļauta saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, vietējā
pašvaldība teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā nosaka gājēju ceļu
kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt šādai
teritorijai un organizē gājēju ceļa ierīkošanu. Zemes īpašniekam ir tiesības uz
aprobežojuma noteikšanas dēļ radušos zaudējumu atlīdzību.
7.pants. Piekļuves nodrošināšana jaunveidojamiem zemes gabaliem
(1) Visiem jaunveidojamiem zemes gabaliem, izņemot starpgabalus, nodrošina piekļuvi
no pašvaldības ceļa vai ielas vai piekļuvi no valsts autoceļa atbilstoši normatīvajiem
aktiem par ceļu pievienošanu valsts autoceļiem. Ja tas nav iespējams, piekļuvi
nodrošina pa servitūta ceļu vai pa projektētu servitūta ceļu pēc servitūta nodibināšanas.
8. pants. Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana un atsavināšana
(1) Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts
ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā
ierakstīta uz privātpersonas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa
pašvaldības vai valsts ceļu.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais autoceļš reģistrēts pašvaldības ceļu un ielu reģistrā
un ir vienota pašvaldības ceļu tīkla sastāvdaļa, tas ir koplietošanas ceļš vai iela.[...]
(3) Koplietošanas ceļa vai ielas robežas kopā ar ceļa nodalījuma joslu vai ielas
sarkanajām līnijām pašvaldība iezīmē teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(5) Pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes īpašnieku, koplietošanas ceļa zemes
nodalījuma joslā vai sarkanajās līnijās būvēt, rekonstruēt un atjaunot ceļu vai ielu, kā
arī ierīkot jaunas inženierkomunikācijas — iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to
piederumus —, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai.
8.1 pants. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela
(1) Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums
nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu
ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.
(2) Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka pašvaldības teritorijas
plānojumā vai lokālplānojumā. Pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt
ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums. Pirms lēmuma
pieņemšanas pašvaldība noskaidro to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli,
kuru zemes robežās atrodas pašvaldības nozīmes iela.
(4) Pašvaldība saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piedalās pašvaldības nozīmes
ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā. Pašvaldības saistošajos noteikumos paredz
kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas
būvniecību un uzturēšanu.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
izvērtējot privātīpašumā esošās ielas vai ielu daļas.
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5.

spēkā no 11.03.1997.,
pēdējie grozījumi spēkā no
20.06.2016.

(5) Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir publiski pieejama, un līdz pašvaldības nozīmes
ceļa vai ielas statusa atcelšanai aizliegts ierobežot transporta un gājēju kustību pa to.
14.pants. Neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju pārvaldība
(2) Vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un
valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju
izvērtējumu.
15.pants. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība
(2) Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras
piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes
sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides
aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka
saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos
publiskajos ūdeņos veicamās darbības.
(4) Valsts īpašumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus un jūras piekrastes joslu aizliegts
atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Būvniecība iekšzemes
publiskajos ūdeņos un jūras piekrastes joslā ir aizliegta, ja likumos nav noteikts citādi.
(5) Vietējā pašvaldība gādā par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras
piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību, veic
teritorijas plānošanu, kā arī nodrošina glābšanas dienestu darbību vietējās pašvaldības
apsaimniekotajās peldvietās, kur tas ir nepieciešams.
(7) Jūras piekrastes josla un iekšzemes publiskie ūdeņi paredzēti ikviena brīvai lietošanai
un ir publiski pieejami, ja likumos nav noteikts citādi.
18.pants. Degradēto teritoriju pārvaldība un degradācijas novēršanas pasākumi
(2) Vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka un atzīmē
degradētās teritorijas, kā arī paredz nepieciešamos zemes izmantošanas nosacījumus.
Informāciju par degradētajām teritorijām iekļauj un uztur Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā.
AIZSARGJOSLU LIKUMS
No 20.06.2016.:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “rekonstrukcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārbūve”
(attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt visā likumā vārdu “rekonstruēt” (attiecīgā formā) ar vārdu “pārbūvēt”
(attiecīgā formā).
No 20.06.2016.:
7. 22.panta otrās daļas 4.punktā:
izteikt “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
"b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un ar tām saistītajām
uzpildes stacijām, kuras paredzētas sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes iekraušanai gāzes

Jūrmalas TPG izstrādes procesā jāņem vērā jau
pieņemtie domes lēmumi.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.

Jūrmalas TPG izstrādes procesā jāņem vērā jau
pieņemtie
domes
lēmumi,
izvērtējot
nepieciešamību noteikt papildus nosacījumus TIAN.

Jāprecizē termina maiņa visā Jūrmalas TIAN.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
pārskatot grafiskajā daļā noteiktā aizsargjoslas.
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6.

7.

pārvadāšanas transportlīdzekļos (autocisternās vai dzelzceļa cisternās) un izkraušanai
no šiem transportlīdzekļiem, – 100 metru attālumā,”;
izteikt “f” apakšpunktu šādā redakcijā:
“f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām,
izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju tvertnes, — 10 metru attālumā.”
No 20.06.2016.:
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
9. 32.2 panta otrās daļas 2.punktā: papildināt punktu ar “i” apakšpunktu šādā redakcijā: pārskatot grafiskajā daļā attēlotās aizsargjoslas.
“i) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām — 25 metru attālumā no tvertnēm un
uzpildes iekārtām."
No 20.06.2016.:
TIAN 102.5. apakšpunkts jāpārskata, jo pašreizējā
6. Izteikt 13.panta otrās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:
punkta redakcijā būvlaide sakrīt ar ielas sarkano
“(2) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem nosaka šādi:
līniju.
1) pilsētās un ciemos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža)”.
33.pants. Aizsargjoslu izveidošana, grozīšana un likvidēšana
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
(1) Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo pārskatot grafiskajā daļā attēlotās aizsargjoslas.
teritorijas plānojumos.
(5) Aizsargjosla tiek grozīta, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem maina aizsargjoslas
platumu vai aizsargjoslas lielums mainās, atjaunojot vai pārbūvējot objektu, kuram ir
noteikta aizsargjosla.
(10) Vietējā pašvaldība grafiski attēlo šā likuma 6., 7., 7.1, 8., 9., 11., 13., 25., 26., 28.,
32. un 32.3 pantā noteikto aizsargjoslu robežas un šo aizsargjoslu robežu datus iesniedz
Valsts zemes dienestam.
Ministru kabineta 23.08.2011. noteikumi Nr. 653 „Aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
spēkā no 23.08.2011.
1. Noteikumi nosaka:
Jūrmalas jūras piekrastes ūdeņu rietumu daļa (pie
1.1. aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste” (turpmāk – Jaunķemeriem), kas robežojas ar pilsētu, atrodas
aizsargājamā jūras teritorija) aizsardzības un izmantošanas kārtību;
neitrālajā zonā, kas jāņem vērā Jūrmalas TPG
10. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību – ostu izstrādes procesā.
darbību un tai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu piekrastes apdzīvoto
vietu saimniecisko darbību un tūrisma infrastruktūras attīstību.
12. Aizsargājamās jūras teritorijas daļā, kas neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā
zonā, jaunas grunts novietnes ierīkošanai nepieciešams veikt šīs darbības ietekmes uz
vidi sākotnējo izvērtējumu.
PAR KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBU
spēkā no 10.03.1992.,
No 13.06.2018.:
Jāprecizē nosaukuma maiņa visā Jūrmalas TIAN.
pēdējie grozījumi spēkā no 1. Aizstāt visā likumā vārdus „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija”
12.10.2018.
(attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde” (attiecīgā
locījumā)
No 13.06.2018.:
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
9. Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:
izvērtējot Jūrmalā esošo (līdz šim noteikto) kultūras
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"Kultūras pieminekļus atbilstoši to vēsturiskajai, zinātniskajai, mākslinieciskajai vai
citādai kultūras vērtībai iedala valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļos
un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj kā valsts, reģiona vai vietējās nozīmes
kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Nacionālā
kultūras mantojuma pārvalde rakstveidā informē objekta īpašnieku (valdītāju) par
priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam valsts vai reģiona nozīmes aizsargājamā
kultūras pieminekļa statusu. [...]
Priekšlikumu par vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa noteikšanu objektam un
tā iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kultūras ministram
iesniedz attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība. Pašvaldība rakstveidā informē
objekta īpašnieku (valdītāju) par priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam vietējās
nozīmes valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. [...]
Priekšlikumu iekļaut vietējās nozīmes kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā, ja līdzīgi vai saistīti objekti atrodas vairākās pašvaldībās, izstrādā
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kura arī sniedz ieteikumus šo objektu
saglabāšanai un izmantošanai.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes kultūras pieminekli
var iekļaut starptautiskā vai Latvijas mērogā nozīmīgus objektus ar izcilu zinātnisku,
kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes kultūras
pieminekli var iekļaut objektus ar noteiktam Latvijas reģionam raksturīgu īpašu
zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes kultūras
pieminekli var iekļaut objektus ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi, kas
raksturīga konkrētas pašvaldības teritorijā.
Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību nodrošina pašvaldība.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde var precizēt valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu teritoriju robežas, tai skaitā pēc kultūras pieminekļa īpašnieka iniciatīvas.
[...]
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un grozījumus tajā apstiprina kultūras
ministrs. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kā arī tajā izdarītie grozījumi
publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [...]
Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav vajadzīga tā
īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu atvieglojumi vai
kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas
ierobežojumiem.
Kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo vienību plānos
un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts zemes dienests par
valsts budžeta līdzekļiem. [...]

pieminekļu atbilstību jaunajam iedalījumam. Bet
kamēr nav izdota metodika kultūras pieminekļu
pārvērtēšanai, nav pamata veikt grozījumus
Jūrmalas TP.
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8.

spēkā no 01.10.2014.,
pēdējie grozījumi spēkā no
13.03.2019.

No 13.06.2018.:
14. 23. panta pirmajā daļā:
izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, nekustamiem kultūras pieminekļiem
tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas.";
papildināt daļu ar tekstu šādā redakcijā:
"Kultūras pieminekļiem, kuriem likumā noteiktajā attālumā aizsardzības zona nav
nepieciešama, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde to, sadarbojoties ar pašvaldību,
var samazināt. Ja nepieciešama aizsardzības zonas palielināšana, Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde to nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."
No 13.06.2018.:
19. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
"4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz 2018. gada 31. decembrim izstrādā
kritērijus kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā kā reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus.
5. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz 2020. gada 31. decembrim pārskata
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statusu,
izvērtējot šo pieminekļu atbilstību reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa
kritērijiem.
7. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta
2003. gada 26. augusta noteikumos Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa
piešķiršanu" atbilstoši grozījumiem šā likuma 14. pantā."
No 12.10.2018.:
Papildināt 24. panta otro daļu ar jaunu ceturto teikumu šādā redakcijā:
"No pašvaldību budžetiem piešķir līdzekļus to reģiona un vietējās nozīmes kultūras
pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei."
BŪVNIECĪBAS LIKUMS
1.pants. Likumā lietotie termini:
[...]

11.pants. Būvju iedalījums
Būves iedala ēkās un inženierbūvēs. Ēku un inženierbūvju detalizētāku iedalījumu
grupās nosaka vispārīgie būvnoteikumi.
14.pants. Būvniecības iecere [...]
15.pants. Būvatļauja [...]
16.pants. Projektēšana [...]

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
izvērtējot Jūrmalā esošo (līdz šim noteikto) kultūras
pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu)
atbilstību likumam.

Kritēriji kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (kā
reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus)
nav izstrādāti, kā arī līdz 29.05.2019. nav veikti
grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta
noteikumos Nr. 474.

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā,
izvērtējot Jūrmalā esošo (līdz šim noteikto) kultūras
pieminekļu atbilstību jaunajam iedalījumam.

Jāpārskata Jūrmalas TIAN nodaļa 1.2. un noteikti
jāsvītro 3.13. apakšpunkts (nav spēkā atbilstoši
VARAM 09.09.2016. rīkojumam Nr.215) atbilstoši
likumā lietotajiem terminiem.
Jāpārskata Jūrmalas TIAN lietotā būvju iedalījuma
atbilstība Būvniecības likumam.
Jāpārskata Jūrmalas TIAN nodaļa 6.1. un
6.2. nodaļas atbilsība Būvniecības likumam,
svītrojot normas kas dublē Būvniecības ikumu, kā
arī svītrojot prasības, kurām nav dots deleģējums
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(skat. pielikumā esošo VARAM 11.05.2018. vēstuli
SIA METRUM, par teritorijas plānojuma saturu).
Visā TIAN tekstā jāpārbauda būvniecības
dokumentācijas terminu pielietojums.
9.

10.

11.

12.

spēkā no 15.06.2018.

MK 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”
1. Noteikumi nosaka būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikāciju (turpmāk –
klasifikācija) (pielikums) pēc lietošanas veida.

Jāpārskata Jūrmalas TIAN lietotā būvju iedalījuma
atbilstība noteikumiem.

MK 17.12.2019. noteikumi Nr. 684 „Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Buļļu kāpas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
spēkā no 21.12.2019.
Ministru kabineta noteikumu „Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Buļļu Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, gan
kāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu izstrādājot grozījumus Vārnukroga teritorijai, gan
projekts) mērķis ir noteikt aizsardzības un izmantošanas prasības, tajā skaitā TIAN daļai.
funkcionālo zonējumu jaunveidojamam ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas
piemineklim „Buļļu kāpa” (turpmāk – dabas piemineklis).
MK 20.12.2019. noteikumi Nr. 683 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””
spēkā no 21.12.2019.
Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, gan
noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un izstrādājot grozījumus Vārnukroga teritorijai, gan
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir TIAN daļai.
precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo
iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus (to starp arī dabas pieminekli
„Buļļu kāpa”).
Likumprojekts – „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”
Izstrādes stadijā,
Likumprojekta „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (turpmāk – Likumprojekts) mērķis ir Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā (brīdī,
noteikumu projekts
tiesiskā regulējuma ieviešana gadījumos, kad nekustamajam īpašumam noteikti tiesību kad likuma grozījumi stāsies spēkā).
pieejams
aprobežojumi, kas sasniedz tādu līmeni, ka uzskatāmi par atsavināšanu de facto, jeb
http://www.varam.gov.lv nekustamais īpašums nav izmantojams pilnībā. Aizsargjoslu likums (turpmāk – Likums)
tiek papildināts ar jaunām normām, tādējādi risinot jautājumu par šādi apgrūtināta
īpašuma atsavināšanu, uzliekot to par pienākumu objekta īpašniekam (aizsargjoslu
turētājam).
Likumprojekta 3. pants paredz papildināt Likuma 36. panta otro daļu ar 8. punktu, kas
noteic izņēmuma gadījumu Likuma 36. panta otrajā daļā, lai varētu izbūvēt
nobrauktuves pludmalē un nodrošināt piekļuvi pludmalei. Tāpat kā citas Likuma 36.
panta otrās daļā minētās darbības, nobrauktuvju izbūve pieļaujama, ja tā paredzēta
teritorijas plānojumā un veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.
Termins “nobrauktuve pludmalē” spēkā esošajos normatīvajos aktos netiek lietots, līdz
ar to Likumprojekta 1. pants papildina Likuma 1. pantu ar jaunu punktu - termins
“nobrauktuve pludmalē” skaidrojumu. Nobrauktuves pludmalē izmantojamas
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nobraukšanai pludmalē tikai Likuma 36. panta trešās daļas 6. punktā noteiktajos
gadījumos.

13.

Izstrādes stadijā,
noteikumu projekts
pieejams
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk
/tap/?dateFrom=2018-0603&dateTo=2019-0603&text=zemes+un+augsn
es&org=0&area=0&type=0

Lai nodrošinātu vienotu pludmales un tai pieguļošo piekrastes apsaimniekošanu,
atsevišķos gadījumos ir lietderīgi nodot valsts zemi krasta kāpu aizsargjoslā pašvaldībai,
kura apsaimnieko pludmali, vai otrādi – pašvaldības zemi valstij. Zemes pārvaldības
likuma 15. panta ceturtā daļa nosaka aizliegumu atsavināt valsts īpašumā esošo jūras
piekrastes joslu (teritorija, kurā ietilpst jūras piekrastes ūdeņi un jūras piekrastes
sauszemes daļa (pludmale)), un Latvijas Republikas Civillikuma 1104. pants noteic, ka
jūras piekraste pieder valstij līdz vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas. Līdz ar to
Likumprojekta 3. pants paredz papildināt Likuma 36. panta trešās daļas 1. punktu,
nosakot zemes atsavināšanas izņēmumu krasta kāpu aizsargjoslā, ja valsts zemi
atsavina (nodod) pašvaldībai likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju
veikšanai vai pašvaldības zemi atsavina valstij tās funkciju veikšanai.
Ministru kabineta noteikumu projekts – „Zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi”
Noteikumi nosaka:
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā (brīdī,
1.1. zemes un augsnes degradācijas kritērijus un to klasifikāciju;
kad normatīvais akts stāsies spēkā).
1.2. kārtību, kādā konstatē un novērtē zemes un augsnes degradāciju;
1.3. zemes un augsnes degradācijas novēršanas pasākumus un to īstenošanas
uzraudzību.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu zemes pārvaldību un tai nepieciešamās
informācijas par zemes un augsnes degradāciju pieejamību un aktualitāti.
Zemes degradācijas veidu nosaka atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem
kritērijiem un to klasifikācijai.
Zemes
degradācijas
veids
Degradēta
apbūves
teritorija

Klas
ifika
tors
1.1.

1.2.

Kritēriji

Pazīmes

Degradēta
dzīvojamās vai
publiskas
apbūves teritorija vai
būve

Pamesta vai neapdzīvota dzīvojamā vai
publiska rakstura būve, kurā vairs
nenotiek saimnieciskā darbība vai arī
nav apdzīvota, kas fiziskā nolietojuma,
dēļ apdraud cilvēka veselību vai dzīvību,
ietekmē ainavas vizuālo kvalitāti vai arī
nodara kaitējumu videi
Pamesta vai nepilnīgi izmantota
ražošanas rakstura teritorija vai būve
kurā vairs nenotiek saimnieciskā darbība
vai arī nepilda tai paredzēto funkciju, kas
fiziskā nolietojuma dēļ apdraud cilvēka
veselību vai dzīvību, ietekmē ainavas

Degradēta
rūpnieciskā teritorija
vai būve
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vizuālo kvalitāti vai arī nodara kaitējumu
videi
1.3.

Degradēta militāra
teritorija vai objekts

Nerekultivēta
derīgo izrakteņu
ieguves vieta

2.1.

Degradēta derīgo
izrakteņu ieguves
vieta

Atkritumu
apglabāšana tam
neparedzētās
vietās

3.1.

Atkritumu
apglabāšanas,
uzglabāšana un
glabāšana tam
neparedzētās vietās

Zemes
piesārņojums

4.1.

Teritorijas
piesārņošana ar
bīstamām vielām

Invazīvo augu
izplatība

5.1.

Teritorijas invadētas
ar invazīvajiem
augiem

Pamesta militāra teritorija vai objekts,
kas ir tikusi izmantota vai bijusi
paredzēta militārām vajadzībām, bet
tagad tajā netiek veikta saimnieciskā
darbība
Pamesta un nerekultivēta derīgo
izrakteņu ieguves teritorija, ja tās platība
ir lielāka par 0,5 ha
Atkritumu poligons vai izgāztuve, kurā
pēc tās slēgšanas nav veikta rekultivācija
un netiek veikts monitorings un
atbilstoša apsaimniekošana. Kā arī
atkritumu apglabāšanas, uzglabāšana un
glabāšana notiek tam neparedzētās
vietās
Lokāls vai izkliedēts zemes piesārņojums
ar piesārņojošām vielām līdz tādai
pakāpei, ka rada būtisku risku
ekosistēmas normālai funkcionēšanai un
ir jāveic attiecīgas darbības šīs
nevēlamās
ietekmes mazināšanai,
pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti
normatīvajos aktos par augsnes un
grunts kvalitātes normatīviem un
normatīvajos aktos par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti, kā arī ņemot
vērā normatīvo regulējumu par
piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu apzināšanas un reģistrācijas
kārtību
Teritorija, kur aug vismaz viens invazīvais
augs
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7. PIELIKUMS.
Jūrmalas TPG 2016 TIAN
3.1. aizliegtā izmantošana – teritorijas
izmantošana, kuru aizliegts veikt saskaņā ar šo
noteikumu prasībām vai kura šajos
noteikumos nav minēta kā atļautā
izmantošana
3.2. apbūves līnija – projektēta līnija, kas
nosaka minimālo attālumu no zemes vienības
robežas vai citas šajos noteikumos minētas
atskaites vietas, piemēram, upes krasta, līdz
tuvākajai virszemes būvei

3.3. apbūves laukums – būves visa ārējā
perimetra projekcija uz zemes. Tajā ietilpst
virszemes būves ārsienu ārējās virsmas
projekcija, ko nosaka šādi:

MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”

TIAN TERMINU ANALĪZE

Citi normatīvie akti, t.sk. VARAM
viedoklis

Komentāri/priekšlikumi
Jūrmalas TP 2020 TIAN
Terminu var saglabāt, ja ir minēts
tekstā, bet veicot redakcionālus
grozījumus kontekstā ar “atļauto
izmantošanu”.

7.5. Apbūves atbilstība zemes vienības
robežām
132. Jaunbūvējamās būves (izņemot
inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus,
satiksmes
pārvadus
un
inženierkomunikācijas) izvieto ne tuvāk
par 4 m no zemes vienības robežām. Šo
attālumu var samazināt, ja netiek
pārkāptas normatīvo aktu prasības
ugunsdrošības, higiēnas un insolācijas
jomā un ir saņemts blakus esošās zemes
vienības īpašnieka saskaņojums.

114. Apbūves blīvums ir apbūvētās
teritorijas (visu ēku apbūves laukuma
summa) attiecība pret zemes vienības
platību attiecīgajā funkcionālajā zonā. To

Svītrot 3.2. apakšpunktu.
VARAM 17.04.2019. iebildumi par
Amatas novada TPG (izstrādātājs SIA
„Reģionālie projekti”) – Amatas novada
TIAN (112. un 13. punktā) ir noteikts
termins “apbūves līnija” un minimālie
attālumi
apbūves
izvietošanai
Norādām, ka tas ir apbūves parametrs
(skaitliskais rādītājs, kas raksturo
apbūves izvietojumu), kādu neparedz
normatīvie akti. Attālumu, kādā
izvietojamas jaunas būves pie ielas
nosaka būvlaide (definīcija dota
noteikumu Nr. 240 2.6. apakšpunktā),
bet minimālo tuvāko attālumu līdz
zemes
vienības
robežai
noteic
Civillikuma
1091. pants. Savukārt
Zvejniecības likuma 9. pantā noteikta
tauvas josla gar ūdensobjektiem un
aprobežojumi tajā, tādējādi pašvaldībai
nav dots deleģējums noteikt papildus
aprobežojumus gar visiem ūdeņiem, tai
skaitā privātajiem ūdeņiem. Līdz ar to
TIAN 112. punkts nav piemērojams.
Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves”:

LBN

208-15

14. Publiskas būves apbūves laukumu
nosaka kvadrātmetros (m2) kā tāda

Svītrot 3.3. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvs LBN 21115 un LBN 208-15.
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3.3.1.
apbūves laukumā ietver:
3.3.1.1. uz kolonnām izvietotas būves daļas;
3.3.1.2. laukumus zem caurbrauktuvēm,
lieveņiem, pandusiem, nojumēm, terasēm
pirmā stāva līmenī, ārējām kāpnēm
3.3.1.3. būves pārkares projekcijas laukumu
uz zemes virsmas, izņemot par 1,3 m šaurākas
pārkares, kuras izvietotas pirmā stāva
pārseguma līmenī un virs tā un kuru kopējais
garums pa stāvu nepārsniedz 50 % no stāva
perimetra
3.3.2. apbūves laukumā neietver:
3.3.2.1. nobrauktuves
uz
pazemes
stāvvietām, ja to konstrukcija virszemes līmenī
nav augstāka par 1 m
3.3.2.2. ēku atjaunošanas vai pārbūves
gadījumā pandusus, kas nepieciešami
uzbrauktuvēm no zemes līmeņa uz pirmo ēkas
stāvu, lai nodrošinātu vides pieejamību

izsaka procentos un aprēķina, izmantojot
šādu formulu:
Ietverts apbūves blīvuma formulā

3.4. atļautā izmantošana – šajos noteikumos
un detālplānojumā noteiktā saimnieciskā
darbība un ar to saistītā apbūve.
Atļauto izmantošanu raksturo ekonomiskās
darbības veidi, būvju klasifikācija, zemes
lietošanas veidi

2.13. izmantošanas veids – teritorijas
izmantošanas, saimnieciskās darbības,
būvju un zemes izmantošanas kopums, kas
noteikts
teritorijas
plānojumā,
lokālplānojumā un detālplānojumā

laukuma projekciju pirmā virszemes
stāva līmenī, kuru ierobežo būves ārējais
perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas,
izņemot arhitektoniskos rotājumus.
Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem
būves un būves daļām, kuras izvietotas
uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus
zem būvēm, kā arī laukumus zem
lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.
Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas”:

LBN

211-15

9. Dzīvojamās ēkas apbūves laukumu
(m2) nosaka kā tāda laukuma projekciju
pirmā virszemes stāva līmenī, kuru
ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot
izvirzītās daļas. Apbūves laukumā
ieskaita laukumus zem ēkām (vai to
daļām), caurbrauktuvju laukumus zem
ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem,
terasēm un ārējām kāpnēm.

2. Prasības visu teritoriju plānošanai un
izmantošanai
5. Ja pašvaldības teritorijas plānojumā nav
noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo un
plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda
izmantošana:
5.1. esošo ielu un ceļu rekonstrukcija, AIV,
AV un AVI kategorijas ceļu un C, D un E
kategorijas ielu izbūve;
5.2.
objektam
nepieciešamo
transportlīdzekļu stāvvietu izbūve;

Teritorijas attīstības plānošanas likums

Svītrot 3.3. apakšpunktu.

3) funkcionālais zonējums — teritorijas
iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas
prasības
atļautajai
teritorijas
izmantošanai un apbūvei

Termins
“atļautā
izmantošana”
novecojis un vairs pie teritorijas
plānošanas
dokumentiem
netiek
lietots.

Būvju klasifikācijas noteikumi
12.06.2018., Nr. 326):

(MK

2.1. būves galvenais lietošanas veids –
būvei būvniecības procesā paredzētā un
būvniecības dokumentos noteiktā būves
dominējošā izmantošana (klasifikācijas
kods ar četrām zīmēm)

Bija noteikts Teritorijas plānošanas
likumā (spēkā no 2002.-2011. gadam),
skaidrojot
teritorijas
plānojuma
jēdzienu (1. pantā), kā arī 5. pantā –
plānošanas
līmeņi
–
vietējās
pašvaldības
līmenī
–
vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā un
detālplānojumā ir noteiktas vietējās
pašvaldības
teritorijas
attīstības
iespējas, virzieni un aprobežojumi,
grafiski attēlota vietējās pašvaldības
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3.5. arhitektonisks akcents – tornītis, kupols,
laterna, skulpturāls dekors vai cits ēkas
arhitektoniskajam
veidolam
nozīmīgs
kompozicionāls elements, kas izvirzās virs
jumta pamatapjoma un eksponējas būves
siluetā. Arhitektoniskā akcenta maksimālā
aizņemtā laukuma platība pa ārējo perimetru
ir 10 % no augstākā ēkas pilnā stāva platības.
Arhitektoniskā akcenta apjomā atļauts izbūvēt
ēkas iekštelpas vai ārtelpas
3.6. bēniņi – telpa bez iekšējās apdares starp
jumta
norobežojošajām
konstrukcijām,
ārsienām un augšējā stāva pārsegumu

3.7. bloķētas ēkas – m funkcionāli un
konstruktīvi nesaistītas un patstāvīgas būves,
kuras pa vertikāli saskaras ar virszemes vai
pazemes daļu. Tās var atrasties gan vienā
zemes vienībā, gan katra savā zemes vienībā,
ievērojot prasības ugunsdrošības un īpašuma
tiesību jomā;

5.3. apstādījumu izveide un teritorijas
labiekārtojums;
5.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu
izbūve;
5.5.
erozijas
risku
ierobežošanas,
pretplūdu
aizsardzības
būvju
un
meliorācijas sistēmu izbūve

teritorijas pašreizējā un noteikta
plānotā (atļautā) izmantošana, [..].

124.
Augstuma
ierobežojumi
nav
attiecināmi uz arhitektoniskām vai
tehniskām
izbūvēm
(piemēram,
virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga
mastiem, elektronisko sakaru objektiem,
vējrādītājiem vai zibens novadītājiem).

Terminu saglabāt, ja ir minēts tekstā.

Kā arī uz Likuma pamata izdotajos MK
noteikumos (Nr. 34 (2004.); Nr.1148
(2004.); Nr. 711 (2009.-2015.).
Šobrīd spēkā esošajos MK 628 (no
2015.), tikai pie Lokālplānojuma
izstrādes (36.punktā) ir noteikts:
“detalizē teritorijas plānojumā noteikto
funkcionālo zonējumu un tajā atļautos
izmantošanas veidus vai nosaka
funkcionālo zonējumu un izmantošanas
veidus”.

Latvijas būvnormatīvs LBN 211-15
„Dzīvojamās ēkas” – 2.2. bēniņi –
neapdzīvojama telpa starp jumta
norobežojošajām
konstrukcijām,
ārsienām un augšējā stāva pārsegumu;

Svītrot 3.6. apakšpunktu.

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas” –

Terminu saglabāt, ja ir minēts tekstā.

LBN

211-15

Dublē Latvijas būvnormatīvs LBN 21115.

3.2. mazstāvu dzīvojamo ēku - ēkas,
kurās ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai
divi dzīvokļi ar atsevišķu āras ieeju
katram dzīvoklim, bloķētas vai rindu
ēkas, patstāvīgi iekšējie inženiertīkli, kā
arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk
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kā 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās
platības
3.8. brīvā zaļā teritorija – zemes vienības
neapbūvētā platība, kurā neietilpst apbūves
laukumā ietilpstošās platības, labiekārtojuma
būves
(terases,
baseini,
strūklakas,
atbalstsienas u.c.), autotransportam un
gājējiem paredzētie ceļi un celiņi, tai skaitā
ekobruģis. Brīvo zaļo teritoriju raksturo
neapbūvētās platības attiecība pret zemes
vienības kopējo platību, izteikta procentos
3.9. būves apjoms (arī ēkas apjoms,
būvapjoms): virszemes būves vai tās daļas
būvtilpums, aprēķināts pa būves ārējo kontūru
(virsmu)

117. Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības
neapbūvētā platība, un to aprēķina,
izmantojot šādu formulu: .....

Svītrot 3.8. apakšpunktu.
Pēc būtības dublē un groza MK 240
noteikumus.

118. Brīvo zaļo teritoriju raksturo brīvās
zaļās teritorijas rādītājs. To nosaka
procentos kā brīvās zaļās teritorijas
attiecību pret visu apbūvēto teritoriju
summu un aprēķina, izmantojot šādu
formulu: .....
Būvniecības likums:

Svītrot 3.9. apakšpunktu.

4) būves atjaunošana – būvdarbi, kuru
rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves
nesošie elementi vai konstrukcijas vai
veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi,
nemainot būves apjomu vai nesošo
elementu nestspēju;

Termins “būves apjoms” TIAN tekstā
nav pielietots.

Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves":

LBN

Ir lietots – “apbūves apjoms” un
“būvapjoms”.

208-15

15. Publiskas būves būvtilpumu nosaka
kubikmetros (m3), summējot būves
virszemes daļas un pazemes daļas
tilpumu starp katra stāva ārsienu ārējo
kontūru,
ieskaitot
iekšsienas
norobežojošās konstrukcijas, virsgaismas
logus un lodžijas, bet neskaitot balkonus
un terases. Būves virszemes un pazemes
daļas robežšķirtne ir pirmā stāva tīrās
grīdas virsmas līmenis (tīrā grīda atbilst
nosacītajai atzīmei ±0,00). Būvtilpumā
ieskaita apkurināmu vairāklīmeņu ātriju.
Būvtilpumā neieskaita gaisa telpu zem
būves vai būves daļas, kas būvēta uz
kolonnām, kā arī caurbrauktuvju tilpumu,
lieveņu, terašu, dabiski ventilējamu
neapkurināmu dubulto fasāžu un ārējo
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atklāto kāpņu tilpumu un arhitektoniskos
rotājumus.
Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas”:

LBN

211-15

2.3. būvtilpums – būvobjekta tilpums
starp ārējām norobežojošajām virsmām;
10. Dzīvojamās ēkas būvtilpumu nosaka
kubikmetros (m3), summējot ēkas
virszemes daļas un pazemes daļas
tilpumu starp norobežojošo konstrukciju
ārējām virsmām. Ēkas virszemes un
pazemes daļas robežšķirtne ir pirmā
stāva grīdas virsmas līmenis (tīrā grīda ir
nosacīta atzīme ±0,00). Dzīvojamās ēkas
būvtilpumā neieskaita gaisa telpu zem
ēkas (ēkas daļas), kas būvēta uz kolonām,
caurbrauktuves tilpumu, ārējo atklāto
kāpņu, lieveņu un terašu tilpumu, kā arī
arhitektūras detaļu vai konstrukciju
elementu izvirzījumu tilpumu.
3.10. būves ārtelpa – balkoni, terases un
lodžijas. Ārtelpas platības aprēķina katrai daļai
un veidam atsevišķi

3.11. būves kopējā platība – vispārīgā
gadījumā būves visu stāvu (arī pagrabstāva,
jumta stāva un jumta izbūves, neieskaitot
bēniņus) iekštelpu un ārtelpu grīdu kopējā
platība

2.5. ārtelpas elementi – objekti, kas
izvietoti
ārpus
ēkām,
paredzēti
labiekārtojumam un teritorijas funkciju
uzlabošanai
(piemēram,
skulptūras,
strūklakas,
apgaismojuma
laternas,
nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas un
informācijas zīmes)

Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves”:

LBN

208-15

3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta
stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva,
balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
terminu
skaidrojumi
ir
sniegti
normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.
Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas”:

LBN

211-15

11. Dzīvojamās ēkas kopējo platību (m2)
nosaka, summējot visu ēkas stāvu (arī
pagrabstāva un mansarda stāva) platību
starp ārsienu iekšējām virsmām, kā arī
ārtelpu – balkonu, lodžiju un terašu –
platību. Bēniņu (tehnisko bēniņu) un
tehniskās pagrīdes platību dzīvojamās
ēkas kopējā platībā neieskaita.

Svītrot 3.10. apakšpunktu.
Termins “būves ārtelpa” TIAN tekstā
nav pielietots.
Vārds “ārtelpa” lietots viens pats vai
dažādos salikumos – galvenokārt tikai
kā “publiskā ārtelpa”, arī “pilsētas
ārtelpa”.
Svītrot 3.11. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvs LBN 21115.
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3.12. būve ūdenī – šo noteikumu izpratnē –
ūdensobjekta akvatorijā izvietota peldoša
konstrukcija, kurā ir dzīvojamās vai publiskās
telpas. Šāds objekts ir konstruktīvi nesaistīts ar
upes gultni

2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas
platformas izvietots objekts, kam ir
konkrēta funkcija;

3.15. cokola stāvs – ēkas puspagraba stāvs (vai
tā daļa), kura pārseguma augšējā atzīme
atrodas vismaz 1 m virs zemes līmeņa, bet
grīda atrodas zem zemes līmeņa

Pēc būtības dublē MK 240 noteikumus.
Tekstā aizstāt ar “peldbūve”.

Publiskā ārtelpa
24003 - Ūdens telpas publiskā izmantošana
–
Ūdens
akvatorijas
izmantošana
publiskiem pasākumiem, pakalpojumiem,
atpūtai, sportam un to nodrošināšanai
nepieciešamā infrastruktūra, tai skaitā
peldbūves vai uz pāļiem stiprinātas būves.

3.13. būves pārbūve – būvdarbi, kuru
rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms,
pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas,
mainot vai nemainot izmantošanas veidu un
saglabājot vismaz 20 % no esošās būves
vēsturiskās substances
3.14. būvlaide – projektēta līnija, kas nosaka
minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz
tuvākajai virszemes būvei

Svītrot 3.12. apakšpunktu

Būvniecības likums:
9) būves pārbūve — būvdarbi, kuru
rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas
apjoms vai pastiprināti nesošie elementi
vai konstrukcijas, mainot vai nemainot
lietošanas veidu
2.6. būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka
minimālo attālumu starp ielas sarkano
līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un
ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko
virszemes būvi (lauku teritorijās);
2.11. iedibinātā būvlaide – ielas frontāla
līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā
kvartāla robežās vismaz 50 % ēku atrodas
uz šīs līnijas

Svītrot 3.13. apakšpunkts (nav spēkā
atbilstoši
VARAM
09.09.2016.
rīkojumam Nr. 215) atbilstoši likumā
lietotajiem terminiem.
Dublē Būvniecības likumu.
Svītrot 3.14. apakšpunktu.
Dublē MK 240 noteikumus.

Latvijas būvnormatīvs LBN 211-15
„Dzīvojamās ēkas” – 2.4. cokola stāvs –
ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas
attiecībā pret planēto zemes līmeni
iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva
augstuma.
Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves”:

LBN

Svītrot 3.15. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvs LBN 21115 un LBN 208-15.

208-15

3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta
stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva,
balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
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terminu
skaidrojumi
ir
sniegti
normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.
3.16. dārza māja – viena dzīvokļa māja, ko
apdzīvo sezonāli un kuras maksimālais
apbūves laukums ir 40m2, bet maksimālais
augstums ir 8 m, jeb viens stāvs un jumta stāvs
vai jumta izbūve. Dārza mājas maksimālā
apkurināmā platība ir 40 m2
3.17. daudzfunkcionāla ēka – publiska ēka,
kurā ir gan pakalpojumu objekti, gan dzīvokļi.
Šādā ēkā dzīvokļi ir izvietoti augšējos stāvos un
to kopplatība ir mazāka par 50 % no ēkas
kopējās platības

Dzīvojamā
apbūve
un
teritorijas
izmantošana
11003 – Dārza māju apbūve – Apbūve, ko
pārsvarā veido ģimenes dārziņi ar būvēm,
kas
paredzētas
sezonas
rakstura
izmantošanai, tai skaitā dzīvošanai

Būvju klasifikācijas
12.06.2018., Nr,326):

noteikumi

(MK

Dārza
mājas,
kuras
galvenokārt
izmantojamas vasaras periodā, ar kopējo
platību līdz 40 m2 (ieskaitot).

Svītrot 3.16. apakšpunktu
Dublē MK 326 noteikumus. Būves
augstumu jānosaka TIAN 4. nodaļā
tajās funkcionālajās zonās, kurās
atļauta dārza mājas izbūve.

Būvju
kadastrālās
uzmērīšanas
noteikumi (MK 10.01.2012. noteikumi
Nr. 48):

Svītrot 3.17. apakšpunktu.

42.1 Saskaņā ar ēku vērtību ietekmējošo
rādītāju izvērtēšanas detalizācijas pakāpi,
ņemot vērā šo noteikumu 19.pielikumā
minētos nosacījumus, ēkas iedala šādās
ēku grupās:

TIAN pieminēts tikai trīs punktos, kas
nav būtiski.

Daļēji dublē un ir pretrunā ar MK
noteikumiem Nr. 48.

42.1 1. savrupmājas;
42.1 2. daudzfunkcionālās ēkas;
42.1 3. citas nedzīvojamās ēkas.
19.pielikums
Daudzfunkcionālās ēkas:
- Daudzdzīvokļu mājas - Ir vismaz viena
dzīvojamā telpu grupa;
- Biroju ēkas - Ir vismaz viena dzīvojamā
telpu grupa;
- Tirdzniecības ēkas - Ir vismaz viena
dzīvojamā telpu grupa;
- Visi ēku tipi, izņemot iepriekš minētos,
atbilstoši
būvju
klasifikācijai
Dzīvojamo telpu grupu aizņemtā
kopējā platība ir lielāka par telpu
grupu, kuru lietošanas veids sakrīt ar
ēkas galveno lietošanas veidu, kopējo
platību
3.18. dvīņu māja – divas ar kopēju sienu
saistītas viena dzīvokļa mājas, kas celtas zem
viena kopēja jumta, saskaņotas ārējā izskatā.

Dzīvojamā
apbūve
izmantošana

un

teritorijas

Būvju klasifikācijas noteikumi (MK
12.06.2018., Nr,326):

Svītrot 3.18. apakšpunktu.
Dublē MK 240 noteikumus.
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Tā var atrasties un tikt projektēta vienā zemes
vienībā, vai tās ir esošas būves, kas atrodas
katra savā zemes vienībā, kuras robeža sakrīt
ar ēku kopējo sienu

3.19. dzelzceļa infrastruktūra - kompleksa
inženierbūve, kurā ietilpst:
3.19.1. dzelzceļa virsbūve - sliedes (sliežu
ceļi), pārmiju pārvedas, gulšņi, balasts un citi
virsbūves elementu piederumi, pārbrauktuves
un pārejas
3.19.2. zeme zem sliežu ceļiem (zemes
klātne un dzelzceļa zemes nodalījuma josla),
inženiertehniskās būves (tilti, ceļa pārvadi,
caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises,
komunikāciju kanāli, atbalsta sienas vai
aizsargsienas u.tml.)
3.19.3. robežzīmes un aizsargstādījumi
3.19.4. dzelzceļa
signalizācijas,
centralizācijas un bloķēšanas līnijas, iekārtas
vilcienu kustības drošības garantēšanai,
pārmiju stāvokļa un signālu regulēšanai,
luksofori, signālrādītāji un signālzīmes
3.19.5. dzelzceļa telekomunikāciju tīkli
3.19.6. dzelzceļa elektroapgādes gaisvadu
un kabeļu līnijas, kontakttīkli, transformatoru
un vilces apakšstacijas
3.19.7. stacijas, izmaiņas punkti un pieturas
punkti
3.19.8. ēkas un būves, kas nepieciešamas
dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai,
remontam un lietošanai
3.19.9. gaisa telpa un zemes dzīles dzelzceļa
zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas
nepieciešams
dzelzceļa
infrastruktūras

11001 - Savrupmāju apbūve - Dzīvojamā
apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi
stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un
dvīņu
mājas
(divas
bloķētas,
arhitektoniski vienotas un simetriskas
individuālās dzīvojamās mājas ar
identisku
plānojumu),
ietverot
nepieciešamās
palīgbūves
un
labiekārtojumu
2.24. transporta infrastruktūra – būvju
komplekss, kas ietver visu veidu
transportam nepieciešamos objektus un to
teritorijas – ielas, ceļus, tuneļus, viaduktus,
satiksmes pārvadus, dzelzceļus ar
dzelzceļa stacijām, jūras un upju ostas,
lidostas, kanālus – kā arī citus to
izmantošanai
un
uzturēšanai
nepieciešamos objektus un sastāvdaļas;
Tehniskā
apbūve
un
teritorijas
izmantošana:
14002 - Transporta lineārā infrastruktūra Autoceļi, ielas, dzelzceļš un citas
kompleksas transporta inženierbūves, tai
skaitā tilti, estakādes, tuneļi un citas
līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta
infrastruktūru.
14003
Transporta
apkalpojošā
infrastruktūra - Ēkas sauszemes, gaisa un
ūdens
satiksmes
pakalpojumu
nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas,
ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās
autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu
autostāvvietas.

Brīvi stāvošas vai savienotas (dvīņu,
rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas
ar divām dzīvojamo telpu grupām.

Būvju klasifikācijas noteikumi (MK
12.06.2018., Nr,326):
Dzelzceļi - Dzelzceļa līnijas, tai skaitā
estakādes sliežu ceļi, rezerves sliežu ceļi,
sliežu ceļu pārmijas un krustojumi,
manevru un šķirošanas līnijas.
Katra atsevišķa vienceļa, divceļu vai
daudzceļu dzelzceļa līnija kopā ar
rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu
pārmijām un krustojumiem, manevru un
šķirošanas līnijām u. tml.

Svītrot 3.19. punktu ar apakšpunktiem.
Dublē Dzelzceļa likumu un ar to
saistītos normatīvos aktus, kā arī
vienkārši nav nepieciešams noteikt
atsevišķas pašvaldības TIAN.
TIAN tekstā biežāk lietots termins
“dzelzceļš”.

Dzelzceļa likums (spēkā no 01.11.1998.):
3) dzelzceļa infrastruktūras attīstība —
pasākumu komplekss [infrastruktūras
izveidošana, būvniecība, modernizācija
(uzlabošana), jaudas palielināšana], kuru
saskaņā
ar
transporta
politikas
plānošanas dokumentiem realizē, lai
būtiski
palielinātu
dzelzceļa
pārvadājumu ātrumu, uzlabotu drošību,
kvalitāti un citas dzelzceļa tehniskās
iespējas
11) dzelzceļa zemes nodalījuma josla —
zemes platība, kas ir dzelzceļa
infrastruktūras sastāvdaļa un kas
paredzēta dzelzceļa infrastruktūras
objektu izvietošanai, lai nodrošinātu
dzelzceļa infrastruktūras attīstību un
drošu ekspluatāciju, kā arī pasargātu
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objektu ekspluatācijai,
dzelzceļa satiksmei

aizsardzībai

un

cilvēkus un vidi no dzelzceļa kaitīgās
ietekmes
21) zemes klātne — grunts būvju
komplekss, kuru iegūst, apstrādājot
zemes virsmu, un kurš paredzēts
virsbūves novietošanai, sliežu ceļu
noturības
nodrošināšanai un
to
aizsardzībai pret atmosfēras ūdeņiem un
gruntsūdeņiem;
36) tīkls — visa dzelzceļa infrastruktūra,
ko pārvalda dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītājs.
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas
noteikumi (MK 03.08.2010. noteikumi
Nr. 724)
2.8. ceļš – dzelzceļa sliežu ceļš;
2.9. centralizētā pārmija – pārmija,
kuras asmeņus un krusteņa kustīgo serdi
pārved ar ierīci, ko darbina no vienas
centrālās vadības ierīces;
2.25. pieturas punkts – vieta, kur
apstājas vilciens. Tam nav ceļu
izvērsuma, un tas paredzēts tikai
pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;
2.30. stacija – dzelzceļa infrastruktūras
objektu kopums, kas aizņem noteiktu
daļu no dzelzceļa zemes nodalījuma
joslas
un
nodrošina
dzelzceļa
pārvadājumu operāciju veikšanu;
Dzelzceļa
būvnoteikumi
02.09.2014. Nr. 530):

(MK

1. Noteikumi nosaka:
1.1. dzelzceļa infrastruktūras objektu
(dzelzceļa inženierbūvju) būvniecības
procesa kārtību, būvniecības procesā
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iesaistītās institūcijas
būvspeciālistus.

un

atbildīgos

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas
ekspluatācijas
noteikumi
(MK
1.02.2005. , Nr. 79)
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
ekspluatējama
dzelzceļa
zemes
nodalījuma josla (turpmāk — nodalījuma
josla).
7. Nodalījuma joslu var izmantot:
7.1. elektropārvades vai komunikāciju
līniju, būvju un iekārtu izvietošanai;
7.2. laukumu un piebraucamo ceļu
būvniecībai;
7.3. saimniecības ēku būvniecībai;
7.4. lauksaimniecības vajadzībām;
7.5. citiem objektiem, kas nav minēti šo
noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un
7.4.apakšpunktā, ja tie neietekmē
dzelzceļa ekspluatāciju un vilcienu
kustības drošību.
Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu)
valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība
(MK 29.12.1998., Nr.489)
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
veicama dzelzceļa infrastruktūras (sliežu
ceļu)
(turpmāk
—
dzelzceļa
infrastruktūra) valsts reģistrācija un
uzskaite.
3.20. fasādes fronte – ēkas fasādes platuma
projekcija pret ielas sarkano līniju, upes krastu
vai citu šajos noteikumos minētu atskaites
objektu
3.21. iela – teritorija, ko plānā ierobežo
sarkanās līnijas, bet telpiski – apbūve vai

Terminu saglabāt, ja ir minēts tekstā.

2.8. gājēju iela – ielas posms vai iela, kas
prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju

Likums Par autoceļiem –

Svītrot 3.21. apakšpunktu.
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apstādījumi un kas galvenokārt paredzēta
gājēju
un
transporta
satiksmei un
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju
izvietošanai. Ielas robežās var būt arī
apstādījumi. Jūrmalas pilsētas Teritorijas
plānojumā ir noteiktas B, C, D un E kategorijas
ielas

satiksmei un kurā ierobežota vai slēgta
transporta kustība;
83. Jaunveidojamās ielas, autoceļus,
dzelzceļu un laukumus izdala kā atsevišķas
zemes vienības. Ielu teritoriju nosaka starp
sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas
kategorijai, bet autoceļu un dzelzceļa
teritoriju – starp nodalījuma joslām.
85. Pilsētas vai ciema ielu tīklu veido kā
vienotu, dažādu kategoriju ielu hierarhiski
sakārtotu sistēmu, ievērojot šajos
noteikumos paredzēto dalījumu.
86. Ielas un ceļus pēc to funkcijām un
nozīmes iedala kategorijās atbilstoši šo
noteikumu 2.pielikumam.
89. Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši
katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās
dažādos posmos var būt arī dažādas
kategorijas ar atšķirīgu sarkano līniju
platumu.

(4) Iela ir transportlīdzekļu satiksmei
paredzēta
inženierbūve
pilsētas
teritorijā. (6) Tranzīta iela ir pašvaldības
īpašumā esoša pilsētas iela, kura ir valsts
autoceļa sākums vai turpinājums un pa
kuru notiek tranzīta satiksme.

Dublē Likumu Par autoceļiem un Būvju
klasifikācijas noteikumus.
Daļēji arī dublē MK 240.

Ceļu satiksmes likums –
3) ceļš — jebkura satiksmei izbūvēta
teritorija (autoceļš, iela, prospekts,
šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā
platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves,
nomales, sadalošās joslas un saliņas).
Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās
būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi,
caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises,
atbalsta sienas un citas būves), ceļu
inženierbūves (pasažieru sabiedrisko
transportlīdzekļu
pieturvietas
un
paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma
joslas, transportlīdzekļu stāvvietas,
atpūtas laukumi, velosipēdu ceļi un
ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma
līnijas, elektrotransporta kontakttīkli un
citas
inženierbūves),
satiksmes
organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa
zīmes,
luksofori,
signālstabiņi,
aizsargbarjeras,
gājēju
barjeras,
vertikālie
un
horizontālie
ceļa
apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);
Būvju klasifikācijas noteikumi (MK
12.06.2018., Nr. 326):
Ielas, ceļi un laukumi – Ielas un ceļi
pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā
šķērsielas, lauku, meža, komersantu,
pašvaldību, māju ceļi, blakusceļi,
pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi,
kā arī pie šīm ielām un ceļiem piekritīgie
ar transporta infrastruktūru saistītie
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laukumi, piemēram, transportlīdzekļu
novietnes u. tml.
3.22. jumta izbūve – telpas, kas izbūvētas ēkā
ar slīpo jumtu virs tās augšējā stāva. Kā jumta
izbūvi klasificē ēkas stāvu, kura platība
nepārsniedz 66 % no iepriekšējā stāva
platības. Telpas platībā ieskaita to daļu, kurā
griestu augstums ir vismaz 1,6 m (skatīt
3. pielikumu)

Būvju
kadastrālās
uzmērīšanas
noteikumi (MK 10.01.2012. noteikumi
Nr. 48):
6. Kadastrāli neuzmēra:
6.2. ēku un telpu grupu, kuras iekštelpu
lielākais augstums ir mazāks par 1,60
metriem;

Terminu daļēji var saglabāt, svītrojot tā
otro pusi. Platības ierobežojumu jāliek
kā atrunu pie atļautā stāvu skaita katrā
funkcionālajā zonā, bet augstuma
ierobežojums jau ir noteikts MK
noteikumos Nr. 48.

6.3. ēkas bēniņus;
3.23. jumta stāvs – savietotā (plakanā) jumta
līmenī izbūvēts stāvs, kuram ir izeja uz jumta
terasi vai staigājumu jumtu, un kura platība
nepārsniedz 66 % no zem tā esošā stāva
platības. Jumta stāva sienas var sakrist ar
iepriekšējā stāva ārsienu plaknēm ne vairāk
par 50 % no jumta stāva perimetra

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas”:

LBN

211-15

2.12. jumta stāvs – plakanā jumta līmenī
izbūvētas dzīvojamās, publiskās un
tehniskās telpas vai palīgtelpas, kurām ir
izeja uz jumta terasi vai staigājamu
jumtu.
Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves”:

LBN

Svītrot 3.23. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvus LBN 21115 un LBN 208-15.
Platības ierobežojumu jāliek kā atrunu
pie atļautā stāvu skaita katrā
funkcionālajā zonā.

208-15

3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta
stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva,
balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
terminu
skaidrojumi
ir
sniegti
normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.
3.24. kultūrvēsturiskā vide – vēsturiskais
plānojums un telpiskā struktūra ar tās
objektiem, oriģināli materiāli, detaļas un
apdare, oriģinālo un saglabāšanas būvdarbu
izpildījuma kvalitāte, noskaņa, lokālas
īpatnības u.c., ietverot vēlākus uzslāņojumus,
kam nav destruktīvas vai degradējošas
ietekmes uz kultūrvēsturisko vidi
3.25. lodžija – pārsegta un no trim pusēm
norobežota (iedziļināta fasādes plaknē)
ārtelpa starpstāvu pārseguma līmenī, kas
papildina iekštelpas; kāds no norobežojumiem
var būt kolonna

Terminu var saglabāt.
Termins TIAN tekstā pielietots trīs
reizes.

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas”:

LBN

211-15

2.16. lodžija – pārsegta un no trim pusēm
norobežota (iedziļināta fasādes plaknē)

Svītrot 3.25. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvus LBN 21115 un LBN 208-15.
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ārtelpa starpstāvu pārseguma līmenī, kas
papildina iekštelpas;
Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves”:

LBN

208-15

3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta
stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva,
balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
terminu
skaidrojumi
ir
sniegti
normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.
3.26. mazstāvu daudzdzīvokļu māja – triju vai
vairāku dzīvokļu māja, kuras maksimālais
stāvu skaits ir trīs stāvi

3.27. pagrabstāvs – zem būves vai tās daļas
pirmā stāva kontūras izbūvēta telpa, kuras
pārseguma augšējā atzīme atrodas mazāk kā
1m virs projektētā zemes līmeņa. Pagrabstāva
zem zemes līmeņa esošu sienu plakni
pieļaujams atsegt ne vairāk kā par 15 % no
sienas kopējās platības. Ja tiek atsegta lielāka
platība, stāvu uzskata par cokolstāvu (skatīt
3. pielikumu)

2.18. mazstāvu apbūve – apbūve, kurā
virszemes stāvu skaits nepārsniedz trīs
stāvus;
4.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija (DzM)
27. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz
trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu
mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
28. Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijas galvenais izmantošanas veids ir
savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve un
daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem
stāviem.

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas” –

LBN

211-15

3.2. mazstāvu dzīvojamo ēku – ēkas,
kurās ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai
divi dzīvokļi ar atsevišķu āras ieeju
katram dzīvoklim, bloķētas vai rindu
ēkas, patstāvīgi iekšējie inženiertīkli, kā
arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk
kā 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās
platības.

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas” –

LBN

211-15

2.18. pagrabstāvs – ēkas stāvs (vai tās
daļa), kas attiecībā pret planēto zemes
līmeni ir iedziļināts vairāk nekā par pusi
no stāva augstuma.
Latvijas būvnormatīvs
"Publiskas būves":

LBN

Svītrot 3.26. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvus LBN 21115 un MK 240.

Svītrot 3.27. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvus LBN 21115 un LBN 208-15.

208-15

3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta
stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva,
balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
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terminu
skaidrojumi
ir
sniegti
normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.
3.28. palīgizmantošana
–
izmantošana
(tostarp, būve), kas nepieciešama atļautās
izmantošanas veikšanai, apkalpošanai un
uzturēšanai.
Palīgizmantošanai paredzētās būves iedala
šādās grupās:
3.28.1. dzīvojamo māju palīgbūve – pirts,
garāža, laivu novietne, nojume, siltumnīca,
šķūnis (ēka dārza inventāra, sadzīves
priekšmetu u.c. materiālu mājsaimniecības
vajadzībām glabāšanai), segta autostāvvieta,
ziemas dārzs, brīvstāvošs pagrabs ar kopējo
platību līdz 40 m2, apsardzes ēka u.c. ēkas un
būves, kuras nav klasificējamas kā dzīvojamās
ēkas, kurās nav dzīvojamo telpu (pastāvīgai vai
sezonas rakstura dzīvošanai), kuras ir
funkcionāli pakārtotas zemes vienībā esošai
dzīvojamai ēkai un nav augstākas par 1,5 stāvu
3.28.2. nedzīvojamo ēku palīgbūve – ēka vai
cita būve, kura nepieciešama, tehniskās
apkalpes,
publisko
objektu
darbības
nodrošināšanai un rūpnieciskās ražošanas
procesam
3.28.3. pazemes būve – būve, kurai nav
virszemes stāvu un kuras jumta pārseguma
augstākais punkts atrodas mazāk kā 1m virs
zemes līmeņa. Pie pazemes būvēm ir
pieskaitāmas arī būves daļas pagrabstāva
līmenī, kas sniedzas ārpus ēkas pirmā stāva
kontūras. Pagrabstāva zem zemes līmeņa
esošu sienu plakni pieļaujams atsegt ne vairāk
kā par 15 % no sienas kopējās platības. Ja tiek
atsegta lielāka platība, stāvu uzskata par
cokolstāvu (skatīt 3. pielikumu)

2.20. papildizmantošana – teritorijas
izmantošanas veids, kas ir pakārtots
funkcionālajā
zonā
noteiktajam
galvenajam izmantošanas veidam, to
uzlabo vai veicina;
MK 240 nav termina PALĪGizmantošana!

Būvju klasifikācijas noteikumi (MK
12.06.2018., Nr.326):
Palīgēkas - Pie dzīvojamām mājām un
nedzīvojamām
ēkām
uzbūvētas
saimniecības ēkas, individuālās garāžas,
siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes
u. tml. ēkas.
Tuneļi un pazemes ceļi - Autoceļu, ceļu,
ielu, dzelzceļu un gājēju tuneļi ar noejām
u.tml. pazemes ceļi.
Ēkas - Par ēkām tiek uzskatītas arī
patstāvīgi
izmantojamas
pazemes
būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir
noderīgas vai paredzētas cilvēku un
dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu
turēšanai
(piemēram,
pazemes
patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes
tirdzniecības centri un darbnīcas,
pazemes garāžas).
Būvju
kadastrālās
uzmērīšanas
noteikumi (MK 10.01.2012. noteikumi
Nr. 48):
27. Virszemes stāvus numurē no pirmā
stāva virzienā uz augšu, sākot ar "1", bet
pazemes stāvus (stāvs, kas attiecībā
pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts
vairāk par pusi no stāva augstuma)
numurē virzienā uz leju, sākot ar "–1".

Jāsvītro 3.38. apakšpunkts.
- MK240 nav šāda termina, un daļēji
dublē MK 326 un Nr.48.
- VARAM 03.06.2016. iebildumi par
Jūrmalas TPG 2016.gadā, ņemot vērā
ka
TIAN
tiek
lietota
arī
“papildizmantošana”.
- VARAM 04.07.2018. iebildumi par
Ādažu novada TP – Ādažu novada
TIAN sadaļā 1.2. Definīcijas ir iekļauti
tādu terminu skaidrojumi, kas jau ir
doti normatīvajos aktos ar augstāku
juridisko spēku – likumos un Ministru
kabineta noteikumos, tos dublējot,
citādi interpretējot vai neievērojot
oficiālo terminoloģiju.
Jēdziena “palīgēka” skaidrojums ir
dots gan Aizsargjoslu likumā, gan
pašreiz spēkā esošajos 2018.gada 12.
jūnija Ministru kabineta noteikumos
Nr. 326 „Būvju klasifikācija” (iepriekš
Ministru kabineta noteikumos Nr. 1620
“Noteikumi par būvju klasifikāciju”).
TIAN piedāvātais skaidrojums neatbilst
nevienam no šiem. Neatbilstība
normatīvajos aktos dotajiem jēdzienu
skaidrojumiem attiecināma arī uz citām
definīcijām, piemēram “stāvu skaits”,
“laukums”, “iedibinātā būvlaide”,
“brīvā zaļā teritorija”, “apbūves
intensitāte”.
Vienlaikus norādāms, ka teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos ir
noteikts jēdziens “papildizmantošana”,
un tas attiecināms uz teritorijas
izmantošanu. Taču TIAN ir iekļauts
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jēdziens “palīgizmantošana”, kas
būtībā nosaka to pašu, radot
neskaidrības un pretrunas. Vēršam
uzmanību, ka 2013. gada 30. aprīļa
Ministru kabineta noteikumu Nr. 240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”
(turpmāk MKN Nr. 240) 3. pielikumā
Teritorijas
izmantošanas
veidu
klasifikators teritorijas izmantošanas
veida aprakstā ir ietvertas arī
nepieciešamās
palīgbūves
un
labiekārtojums, līdz ar to nav
nepieciešamības radīt jaunu terminu.
3.29. pludmale – jūras krasta smilšainā zona
starp jūras krasta līniju un joslu, kur sākas kāpu
veģetācija
3.30. pludmales
centrs
–
komplekss
pakalpojumu objekts, kurā pieejami vismaz
šādi pakalpojumi pludmales apmeklētājiem dušas un tualetes, ģērbtuves, medicīnas
punkts, glābšanas dienests. Pludmales centrā
parasti ir arī tirdzniecības vai sabiedriskās
ēdināšanas objekti, pludmales un sporta
inventāra noma vai citi pakalpojumi pludmales
apmeklētājiem
3.31. publiskā infrastruktūra – koplietošanas
inženiertehniskā infrastruktūra un sabiedrībai
nepieciešamā sociālā infrastruktūra

Aizsargjoslu likums –

Svītrot 3.29. apakšpunktu.

5) pludmale – jūras krasta sauszemes
daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur
sākas dabiskā sauszemes veģetācija

Dublē Aizsargjoslu likumu.

Terminu var saglabāt.

2.22. publiskiem mērķiem paredzēta
teritorija – teritorija, kas nepieciešama
publisko objektu – izglītības, veselības,
sociālās aprūpes un kultūras iestāžu –
izvietošanai, kā arī publiskās ārtelpas, kas
paredzētas, piemēram, ielu, ceļu un
laukumu izveidošanai

Zemes pārvaldības likums:

Terminu var saglabāt.

5.pants. Zeme tehniskās publiskās
infrastruktūras nodrošināšanai
(1) Tehniskās publiskās infrastruktūras
attīstības un būvniecības vajadzībām
nepieciešamās
teritorijas
un
to
izmantošanas
nosacījumus
nosaka
Ministru kabinets vai vietējā pašvaldība
neatkarīgi no zemes piederības vai
piekritības.
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3.32. rindu māja – māja, kas vertikāli sadalīta
ar ugunsdrošām sienām sekcijās un kas tiek
izmantota trīs vai vairākiem dzīvokļiem, kuri
katrs atrodas savā sekcijā ar neatkarīgām
ieejām. Rindu mājas sekcijas var atrasties katra
savā zemes vienībā, ja sekcijas ir veidotas kā
bloķētas būves
3.33. savrupmāja – brīvi stāvoša viena vai divu
dzīvokļu dzīvojamā māja, kuras maksimālais
augstums ir 2,5 stāvi

3.34. sezonas būve – I grupas ēka vai I grupas
inženierbūve, kas ir viegli uzstādāma,
neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30
cm, un ir paredzēta lietošanai vienu sezonu,
pēc kuras tā ir jādemontē. Sezonas būves
iedala šādās grupās:
3.34.1. privātās sezonas būves – būves, kas
atrodas privātās teritorijās un kuras netiek
izmantotas publiskām funkcijām, piemēram,
vienas sezonas siltumnīcas, teltsveidīgas
nojumes u.tml.
3.34.2. publiskas sezonas būves – ēkas
(sezonas
kafejnīcas,
pakalpojumu,
tirdzniecības objekti u.c.) vai inženierbūves
(labiekārtojuma
elementi
labiekārtots
laukums – terase), kuras atrodas publiskajā
ārtelpā, vai kuras izmanto publiskām
funkcijām

Dzīvojamā
apbūve
un
teritorijas
izmantošana
11005 - Rindu māju apbūve - Dzīvojamā
apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri
bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar
nepieciešamajām
palīgbūvēm
un
labiekārtojumu
Dzīvojamā apbūve un teritorijas
izmantošana
11001 - Savrupmāju apbūve - Dzīvojamā
apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi
stāvošas individuālās dzīvojamās mājas)
un dvīņu mājas (divas bloķētas,
arhitektoniski vienotas un simetriskas
individuālās dzīvojamās mājas ar identisku
plānojumu), ietverot nepieciešamās
palīgbūves un labiekārtojumu.

Būvju klasifikācijas
12.06.2018., Nr.326):

noteikumi

(MK

Publiskā
apbūve
un
teritorijas
izmantošana.
12002 - Tirdzniecības vai pakalpojumu
objektu apbūve - Apbūve, ko veido veikali,
aptiekas,
sabiedriskās
ēdināšanas
uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas
rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu
objekti (tirdzniecības kioski un segtie
tirdzniecības stendi), restorāni, bāri,
kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu
pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas
uzpildes stacijas un automobiļu un
motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot
ražošanas objektus

Ēku būvnoteikumi (MK 02.09.2014.
noteikumi Nr. 529):

Svītrot 3.32. apakšpunktu.
Dublē MK 240 un daļēji Nr. 326.

Brīvi stāvošas vai savienotas (dvīņu,
rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas
ar divām dzīvojamo telpu grupām.
Būvju klasifikācijas
12.06.2018., Nr.326):

noteikumi

(MK

Svītrot 3.33. apakšpunktu.
Dublē MK 240 un daļēji Nr. 326.

Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā
individuālās ģimeņu mājas, villas,
mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas,
dārza mājas u. tml., kā arī savienotas
(dvīņu un rindu) mājas, kurās katrai
dzīvojamo telpu grupai ir sava ieeja.
Vienīgā dzīvojamo telpu grupa minētajā
ēkā

29.1 Ierosinot otrās vai trešās grupas
vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas,
nojumes, paviljona, kafejnīcas) jaunu
būvniecību vai novietošanu, kuras
ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu
gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa
beigām (ietverot nojaukšanas laiku)
(turpmāk – sezonas ēka), izņemot šo
noteikumu 7.6. apakšpunktā minēto
gadījumu, institūcijā, kura pilda
būvvaldes funkcijas, iesniedz: [...]
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(MK 09.05.2017. noteikumi Nr. 253):
15.1.2. otrās grupas inženierbūves
(izņemot ārējos inženiertīklus), kuras
ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu
gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa
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beigām,
(turpmāk
–
inženierbūve) novietošanai
3.35.
sociālā infrastruktūra – izglītības,
zinātnes, ārstniecības, veselības aprūpes un
rehabilitācijas, sociālās aprūpes un pārvaldes
iestādes, kā arī rekreācijas, kultūras un sporta
objekti
un
to
izkārtojums
pilsētas
administratīvajā teritorijā
3.36.
sociālās infrastruktūras objekts –
ēka, būve vai tās daļa, ko valsts un pašvaldība
izmanto
izglītības,
kultūras,
sporta,
ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās
palīdzības un citu pakalpojumu sniegšanai
iedzīvotājiem
3.37.
stāva augstums – attālums starp divu
savstarpēji tuvāko ēkas starpstāvu pārsegumu
augšējām virsmām

sezonas

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve –
Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un
rehabilitācijas
iestādes,
tai
skaitā
pansionāti, dienas centri, krīzes centri,
patversmes un citi līdzīgi objekti, kā arī to
darbības nodrošināšanai nepieciešamie
objekti un infrastruktūra

Svītrot 3.35. apakšpunktu.
Dublē MK 240.

Svītrot 3.36. apakšpunktu.
Dublē MK 240.

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas”:

LBN

211-15

Terminu var saglabāt.

16. Dzīvojamās ēkas stāva minimālais
augstums no tīrās grīdas atzīmes līdz
pārseguma
konstrukcijas
apakšējai
virsmai ir vismaz 2,5 metri.
17. Pagrabstāva augstums no tīrās grīdas
atzīmes līdz pārseguma konstrukcijas
apakšējai virsmai ir vismaz 1,8 metri, ja
pagrabstāvā netiek izvietotas publiskas
telpas, kurām piemērojamas attiecīgas
normatīvās prasības.

3.38.
stāva platību (apbūves parametru
aprēķinam) – vispārīgā gadījumā ir būves visu
virszemes stāvu, ieskaitot cokola stāvu, jumta
stāvu vai jumta izbūvi, platību summa. Stāv
platību aprēķina pa stāva ārējo kontūru, jumta
stāva un jumta izbūves platību aprēķina telpas
laukumam, kurā griestu augstums ir vismaz
1,6 m

Iekļauts MK 240 aprēķina formulā – 116.
Apbūves intensitāte ir ēku virszemes stāvu
platības summas attiecība pret zemes
vienības platību attiecīgajā funkcionālajā
zonā. To izsaka procentos un aprēķina,
izmantojot šādu formulu:

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas” –

LBN

211-15

2.3. Platība – 11. Dzīvojamās ēkas kopējo
platību (m2) nosaka, summējot visu ēkas
stāvu (arī pagrabstāva un mansarda
stāva) platību starp ārsienu iekšējām
virsmām, kā arī ārtelpu – balkonu, lodžiju
un terašu – platību. Bēniņu (tehnisko
bēniņu) un tehniskās pagrīdes platību
dzīvojamās
ēkas
kopējā
platībā
neieskaita
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Būvju
kadastrālās
uzmērīšanas
noteikumi (MK 10.01.2012. noteikumi
Nr. 48):
6. Kadastrāli neuzmēra:
6.2. ēku un telpu grupu, kuras iekštelpu
lielākais augstums ir mazāks par 1,60
metriem;
6.3. ēkas bēniņus;
3.39. stāvu skaits – būves visu virszemes stāvu
skaits, ietverot cokola stāvu, jumta stāvu vai
jumta izbūvi. Jumta stāvu un jumta izbūvi
stāvu skaita aprēķinā definē kā pusstāvu (0,5
stāvi)

120. Apbūves augstumu nosaka, ņemot
vērā konkrētās teritorijas izmantošanas
veidu. Apbūves augstuma aprobežojumus
var noteikt gan metros, gan pēc virszemes
stāvu skaita. Pašvaldība var noteikt
maksimālos un minimālos apbūves
augstuma aprobežojumus.

Latvijas būvnormatīvs LBN 211-15
„Dzīvojamās ēkas” – 2.1. Stāvu skaits
6. Dzīvojamās ēkas augstumu un stāvu
skaitu pieņem saskaņā ar vietējās
pašvaldības
teritorijas
plānojumu,
lokālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts) un
detālplānojumu (ja tas nepieciešams
saskaņā ar normatīvajiem aktiem).
Būvju
kadastrālās
uzmērīšanas
noteikumi (MK 10.01.2012. noteikumi
Nr. 48):

Svītrot 3.39. apakšpunktu.
Dublē Latvijas būvnormatīvus LBN 21115.
Pusstāvu (“0,5”) TAPI sistēmas apbūves
parametru tabulā nav iespējams
ievadīt, kā arī MK Nr. 48 skaita tikai
pilnus stāvus.
Jumta stāva un jumta izbūves platības
ierobežojumus jāliek kā atrunu pie
atļautā stāvu skaita katrā funkcionālajā
zonā, bet augstuma ierobežojums jau ir
noteikts MK noteikumos Nr. 48.

6. Kadastrāli neuzmēra:
6.2. ēku un telpu grupu, kuras iekštelpu
lielākais augstums ir mazāks par 1,60
metriem;
6.3. ēkas bēniņus;
25. Ēkas virszemes stāvu skaitā ietilpst
visi virszemes stāvi, tai skaitā cokola
stāvs, virszemes tehniskais stāvs,
mansards un jumta stāvs. Virszemes
stāvu skaitā neietilpst pagrabstāvs un
bēniņi.
26. Ja ēkas daļām ir atšķirīgs virszemes
stāvu skaits, norāda lielāko stāvu skaitu.
3.40. stāvvieta – viena transportlīdzekļa
novietošanai paredzēta un šim nolūkam
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iekārtota (izbūvēta) platība zemes vienībā, ēkā
vai publiskajā auto novietnē
3.41. stihiju postījumi – nekustamā īpašuma
bojājumi, kas radušies ugunsgrēka, plūdu,
vētras vai citu katastrofu rezultātā

Civilās aizsardzības un
pārvaldīšanas likums:

katastrofas

Terminu var saglabāt.

2) katastrofa — notikums, kas izraisījis
cilvēku upurus un apdraud cilvēku
dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu
vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi
vai īpašumam, kā arī radījis vai rada
būtiskus materiālos un finansiālos
zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts
un pašvaldības institūciju ikdienas spējas
novērst notikuma postošos apstākļus;\
4) katastrofas pārvaldīšana — tādu
vadītu un koordinētu preventīvo,
gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas
pasākumu,
kā
arī
atjaunošanas
pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai
nodrošinātu
civilās
aizsardzības
uzdevumu izpildi;
12) atjaunošanas pasākumi — tādu
pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai
pēc iespējas savlaicīgi un samērīgi
palīdzētu cietušajiem cilvēkiem un pēc
iespējas atjaunotu vidi un īpašumu tādā
stāvoklī, kāds tas bija pirms katastrofas;
4.pants. Katastrofu veidi un mērogi
(1) Atbilstoši katastrofas cēloņiem izšķir:
1) dabas katastrofas:[..]
2) cilvēku izraisītās jeb antropogēnās
katastrofas: [...]

3.42. terase – ar vizuālu, funkcionālu vai
drošības norobežojumu nodalīts vaļējs vai
segts laukums, kas izbūvēts kā piebūve pie
būves vai virs būves, vai tās daļas un ar to ir
funkcionāli saistīts. Šajos noteikumos terases
klasificētas šādās grupās:

Latvijas būvnormatīvs
„Dzīvojamās ēkas” –

LBN

211-15

2.23. terase – norobežots vaļējs vai segts
laukums, kas izvietots uz zemes kā ēkas
piebūve vai virs ēkas vai tās daļas.

Terminu
ar
apakšpunktiem
(detalizāciju) daļēji var saglabāt,
svītrojot vismaz to daļu, kas dublē LBN
211-15.
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3.42.1. terases pirmā stāva līmenī. Šīs grupas
terasēm ēkas apbūves laukumā tiek ieskaitīti
laukumi pie būvēm, kas pret zemes virsmas
līmeni (vidējais rādītājs pie terases stūriem) ir
augstāki par 45 cm, vai jebkuri segti laukumi,
kuru apbūves laukumu mēra pa pārseguma
nesošo konstrukciju ārējo kontūru vai pa visu
pārseguma plakni, ja tā pārkare kādā no
punktiem pārsniedz 1,3 metru
3.42.2. jumta terases – izbūvētas virs ēkas vai
tās daļas, ar piemērotu seguma konstrukciju
un norobežotas ar 1m līdz 1,3m augstām
margām vai barjerām. Segtas jumta terases
tiek uzskatītas par jumta stāvu, ko mēra pa
pārseguma nesošo konstrukciju ārējo kontūru
vai pa visu pārseguma plakni, ja tā pārkare
kādā no punktiem pārsniedz 1,3 metrus
3.42.3. labiekārtojuma terases – vaļēji
laukumi pie būves, kas pret zemes virsmas
līmeni ir līdz 45 cm augsti, vai vaļēji laukumi
līdz 1m augstumam, kas nav funkcionāli saistīti
ar būvi. To platība tiek atskaitīta no brīvās zaļās
teritorijas
3.43. teritorijas,
kurām
nepieciešama
inženiertehniskā sagatavošana - teritorijas,
kuras nav piemērotas apbūvei grunts
piesārņojuma, augsta gruntsūdens līmeņa,
nestabilu grunts apstākļu (kūdra u.c.), Rīgas
jūras līča un Lielupes krasta erozijas,
nesagatavotas
piekļūšanas
un
inženiertehniskās apgādes dēļ un kurās
atļautās
izmantošanas
uzsākšanai
nepieciešami īpaši inženiertehniski pasākumi
3.44. transportlīdzekļu novietne - teritorija,
būve vai būves daļa transportlīdzekļu
novietošanai.
Novietnē
ietilpst
transportlīdzekļu stāvvietas, piebraucamie ceļi
un vertikālās komunikācijas (rampas). Ir šādas
novietnes:

Latvijas būvnormatīvs
„Publiskas būves”:

LBN

208-15

3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta
stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva,
balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
terminu
skaidrojumi
ir
sniegti
normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.

2.12.
inženiertehniskā
teritorijas
sagatavošana
–
inženiertehnisko
pasākumu komplekss, ko veic, lai noteiktā
teritorijā būtu tehniski iespējams veikt
būvniecību

2.23. stāvparks – publiski pieejama,
patstāvīga, lielas ietilpības automašīnu
novietne, kas izveidota, lai atslogotu
pilsētas centru no privātā autotransporta
un veicinātu sabiedriskā transporta
izmantošanu;

Lietderīgāk apakšpunktus ir iekļaut
TIAN 3.4. nodaļā vai citā nodaļā, kā
prasības terašu ierīkošanai.

Svītrot 3.43. apakšpunktu.
Dublē MK 240.

Būvju klasifikācijas noteikumi
12.06.2018., Nr. 326):

(MK

Garāžu ēkas; garāžas telpu grupa.
Virszemes vai apakšzemes garāžu ēkas
un
telpu
grupas,
apjumtas
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3.44.1. publiska
autonovietne
–
transportlīdzekļu novietne, kuras lietotāju loks
nav ierobežots
3.44.2. segta autonovietne (garāža) –
stāvvietas transportlīdzekļu novietošanai šim
nolūkam izbūvētā ēkā vai ēkas daļā
3.44.3. stāvlaukums – transporta līdzekļu
novietošanai izbūvēts un ierīkots laukums,
ietverot iebrauktuves un labiekārtojumu
3.44.4. upju transportlīdzekļu novietne –
būves vai peldlīdzekļi ūdens transportlīdzekļu
pietauvošanai un glabāšanai
3.44.5. velonovietne – teritorija, būve vai
būves daļa, kas izbūvēta vai ierīkota
velosipēdu novietošanai

3.45. universālais dizains (universālā dizaina
principi) – ēku un citu būvju projektēšana,
mēbeļu, vides labiekārtojuma elementu,
darbarīku un citu funkcionālu priekšmetu un
iekārtu izgatavošana, ņemot vērā visu
iespējamo lietotāju vajadzības, lai šos
izstrādājumus un būves nevajadzētu pielāgot
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem
lietotājiem

10.1. Autonovietnes
197.
Teritorijas
plānojumos
un
lokālplānojumos
nosaka
prasības
autonovietņu izvietošanai, tai skaitā
attālumiem līdz dažādu veidu objektiem,
un nepieciešamo autonovietņu skaitu
dažādiem izmantošanas veidiem.
10.2. Velosipēdu novietnes
Tehniskā
apbūve
un
teritorijas
izmantošana:
14003
–
Transporta
apkalpojošā
infrastruktūra – Ēkas sauszemes, gaisa un
ūdens
satiksmes
pakalpojumu
nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas,
ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas
atklātās
autostāvvietas,
stāvparki,
daudzstāvu autostāvvietas.
2.26. vides pieejamība – iespēja jebkuram
cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām
spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt un
pārvietoties vidē atbilstoši būves vai telpas
funkcijai.
2. Prasības visu teritoriju plānošanai un
izmantošanai
3. Plānojot teritoriju un veidojot vidi,
ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas
paredz iespēju visiem sabiedrības
locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības
dzīvē, nodrošinot līdzvērtīgu pieejamību
transporta
infrastruktūrai,
ārtelpai,
mājokļiem, mācību un ārstniecības
iestādēm, darba vietām, kultūras, sporta,
atpūtas un citiem objektiem, kā arī
informācijas, sakaru, elektroniskajiem un
citiem pakalpojumiem.

transportlīdzekļu (auto, velosipēdu,
laivu (eliņi) un citas tehnikas) novietnes
(nojumes) un garāžas (gan ēkas, gan
telpu grupas). Ēkas un telpu grupas, kas
nav lauksaimniecības tehnikas garāžas
(kods 1271) vai nav mājsaimniecības
individuālās garāžas vai mājsaimniecības
individuālās apjumtās transportlīdzekļu
novietnes (kods 1274)

Konvencija par personu ar invaliditāti
tiesībām.
2.pants. Definīcijas.
“universālais dizains” nozīmē tādu
produktu, vides, programmu un
pakalpojumu dizainu, kurus, cik vien
iespējams, visi cilvēki var izmantot bez
pielāgošanas
vai
īpaša
dizaina
nepieciešamības. “Universālais dizains”
ietver arī noteiktām personu ar
invaliditāti grupām paredzētas atbalsta
ierīces, ja tās ir nepieciešamas.

Svītrot 3.45. apakšpunktu.
Dublē „Konvencija par personu ar
invaliditāti tiesībām”.
Priekšlikums
principus:

TIAN

iekļaut

visus

“Pieejama
vide",
“universālais
dizains", “iekļaujošais dizains” un
“saprātīgs pielāgojums”.

MK 02.03.2019. rīkojums Nr. 113 „Par
Plānu pieejamas vides veidošanai Latvijā
2019.-2021. gadam” –
Plāna mērķis ir palielināt sabiedrībai
paredzēto elektronisko pakalpojumu un
publisko ēku un teritoriju, kas ir veidotas
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4. Vides un publiskās infrastruktūras
plānošanā, arhitektūras projektu izstrādē
un ieviešanā izmanto universālā dizaina
risinājumus, lai nodrošinātu pieejamu vidi
ar vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām
visiem sabiedrības locekļiem.

atbilstoši universālā dizaina principiem
un ir pieejamas visām sabiedrības
grupām, tostarp personām ar invaliditāti,
skaitu.
1.2. “Pieejama vide”, “universālais
dizains", "iekļaujošais dizains" un
"saprātīgs pielāgojums"
Būvniecības likuma mērķis ir kvalitatīvas
dzīves vides radīšana un vides pieejamība
ir princips, saskaņā ar kuru būvniecības
procesā tiek veidota vide, kurā ikviena
persona var ērti pārvietoties un izmantot
būvi atbilstoši tās lietošanas veidam.
Vides pieejamība – iespēja jebkuram
cilvēkam neatkarīgi no vecuma un
fiziskām spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt
un pārvietoties vidē atbilstoši būves vai
telpas funkcijai.
Universālais dizains nozīmē tādu
produktu, vides, programmu un
pakalpojumu izpildījumu, kurus, cik vien
iespējams, visi cilvēki var izmantot bez
pielāgošanas
vai
īpaša
dizaina
nepieciešamības. "Universālais dizains"
ietver arī noteiktām personu ar
invaliditāti grupām paredzētas atbalsta
ierīces, ja tās ir nepieciešamas". Šis
jēdziens,
kas
radies
Amerikas
Savienotajās Valstīs un laika gaitā ir
pieņemts arī Eiropā. Latvijā līdz šim
universālā dizaina jēdziens ir pazīstams
noteiktai speciālistu grupai, tomēr laika
gaitā ir ieguvis popularitāti arī plašākas
sabiedrības izpratnē.
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Vides un informācijas pieejamība
tradicionāli nozīmē īpašu apsvērumu
noteikšanu personām ar invaliditāti,
savukārt
universālais
dizains
un
iekļaujošais dizains nozīmē, ka jebkurš
produkts varētu būt noderīgs un ērti
lietojams pēc iespējas vairāk cilvēkiem,
un šie jēdzieni tiecas mainīt domāšanu,
lai šķēršļi neeksistētu vispirms.
Praksē universālais dizains nozīmē īpaši
rūpīgu
pieeju
arhitektūras
un
pakalpojumu dizaina izstrādei, ieviešanai
un uzturēšanai. Lietotāja kļūdīšanās
iespēja var būt liela, savukārt precīza
pieejamības risinājuma izstrāde un
īstenošana veicina risinājuma iekļaujošo
nozīmi (skat. 3. attēlu).
Saprātīgs pielāgojums nozīmē vajadzīgās
un atbilstošās izmaiņas un korekcijas - ja
tās konkrētā gadījumā ir nepieciešamas
un neuzliek nesamērīgu vai nepamatotu
slogu - lai nodrošinātu, ka personas ar
invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem var
izmantot vai īstenot visas cilvēktiesības
un pamatbrīvības.

3.46. vasarnīca – vieglas koka konstrukcijas
viena dzīvokļa māja, kuru apdzīvo sezonāli
(pavasarī, vasarā, rudenī)

Dzīvojamā
apbūve
un
teritorijas
izmantošana:
11002 - Vasarnīcu apbūve – Apbūve, ko
veido sezonas rakstura apdzīvošanai
paredzētas individuālas dzīvojamās ēkas
otro māju statusā, ārpus pastāvīgās

“Saprātīga pielāgojuma” princips pieļauj
iespēju kompensēt arhitektūras objektu
nepieejamību,
izmantojot
asistīvus
palīgpasākumus ar mērķi nodrošināt
pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar
funkcionēšanas ierobežojumiem.
Būvju klasifikācijas noteikumi (MK
12.06.2018., Nr. 326):

Svītrot 3.46. apakšpunktu.
Dublē MK 240 un Nr.326.

Individuālās dzīvojamās mājas un
vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza
mājas ar kopējo platību, lielāku par 40
m2.
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dzīvesvietas,
ar
nepieciešamajām
palīgbūvēm un labiekārtojumu
3.47. vēsturiskā substance – jebkuras ēkas
esošās konstrukcijas un būvdetaļas

Svītrot 3.47. apakšpunktu.

3.48. vides dizaina objekti – pilsētas rotāšanai
un labiekārtojumam paredzēti elementi,
piemēram, strūklakas, skulptūras, pieminekļi,
mazās arhitektūras formas, ārtelpā izvietoti
mākslas priekšmeti, instalācijas un ielu
mēbeles
3.49. vieglas konstrukcijas būve – koka,
metāla vai cita viegla materiāla, tostarp,
saliekama karkasa būve bez lentveida
pamatiem, piemēram, platforma, estrāde,
paviljons vai terase

Terminu saglabāt, ja ir minēts tekstā.

Tekstā termins nav pielietots, tikai
3.13. apakšpunktā, kuru ir priekšlikums
svītrot.

Būvju klasifikācijas noteikumi
12.06.2018., Nr. 326):

(MK

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas –
Nomājamas
vieglas
konstrukcijas
vasaras sezonai paredzētas ēkas vai
telpu grupas atpūtai – tūristu apmetnes,
bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un
kempingi.
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas –
Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2
(ieskaitot), šķūņi un citas vieglas
konstrukcijas palīgēkas.

3.50. viesnīca
–
uzņēmuma
(komercsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša
klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne,
kurā ir ne mazāk kā četri numuri. Viesnīcu
kategorijā
ietilpst
uzņēmumi,
kuru
pakalpojumu klāsts ir noteikts saskaņā ar
Latvijas Valsts standartu
3.51. viesu māja – viesu izmitināšanas un
apkalpošanas objekts, kurā ir vismaz 4, bet ne
vairāk kā 10 numuri

Būvju klasifikācijas
12.06.2018., Nr.326):

noteikumi

(MK

Viesnīcas, moteļi, pansijas, viesu mājas,
atpūtas ēkas ar pirts telpu, banketu zāli
un nakšņošanas vietām u. tml.
apmešanās ēkas un telpu grupas ar
restorānu
vai
citu
sabiedriskās
ēdināšanas telpu vai bez tās.
Sabiedriskās ēdināšanas ēkas un telpu
grupas (piemēram, restorāns, bārs,
kafejnīca)
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3.52. virszemes būve – būve, kuras jumta vai
pārseguma augstākais punkts atrodas vismaz
1 m virs zemes līmeņa

2.6. būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka
minimālo attālumu starp ielas sarkano
līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un
ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko
virszemes būvi (lauku teritorijās);

Latvijas būvnormatīvs LBN 211-15
„Dzīvojamās ēkas” – 2.3. Apbūves
laukums un būvtilpums:
15. [...] Būves virszemes un pazemes
daļas robežšķirtne ir pirmā stāva tīrās
grīdas virsmas līmenis (tīrā grīda atbilst
nosacītajai atzīmei ±0,00). [...]
Būvju
kadastrālās
uzmērīšanas
noteikumi (MK 10.01.2012. noteikumi
Nr. 48):
6. Kadastrāli neuzmēra:
Ēkas virszemes stāvu skaitā ietilpst visi
virszemes stāvi, tai skaitā cokola stāvs,
virszemes tehniskais stāvs, mansards un
jumta stāvs. Virszemes stāvu skaitā
neietilpst pagrabstāvs un bēniņi.
Būvju klasifikācijas noteikumi
12.06.2018., Nr. 326):

(MK

Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi
izmantojamas pazemes būves, kurās var
iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai
paredzētas
cilvēku
un
dzīvnieku
patvērumam vai priekšmetu turēšanai
(piemēram,
pazemes
patvertnes,
pazemes
slimnīcas,
pazemes
tirdzniecības centri un darbnīcas,
pazemes garāžas).
Noteiktas dažādas “virszemes būves” –
piemēram – Maģistrālie virszemes,
apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi;
Elektrosadales
virszemes
līnijas;
Virszemes vai apakšzemes garāžu ēkas un
telpu grupas, apjumtas transportlīdzekļu
(auto, velosipēdu, laivu (eliņi) un citas
tehnikas) novietnes (nojumes) un garāžas
(gan ēkas, gan telpu grupas).
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3.53. vizualizācija – zīmējums, datorsalikums,
fotomontāža vai cits grafiskais materiāls, kas
attēlo iecerētās darbības rezultātu
3.54. vizuālā ietekme – iespaids, ko uz ainavu,
arī pilsētainavu, atstāj plānotā attīstība. Šis
iespaids var būt labvēlīgs – pilnveidot un
papildināt ainavu, neitrāls, kā arī degradējošs
– neatgriezeniski pārveido ainavu
3.55. vizuālās ietekmes analīze – teksta un
grafiskais materiāls, kurā izvērtēta plānotās
attīstības vizuālā ietekme un, ja nepieciešams,
izstrādātas prasības degradējošas ietekmes
mazināšana
3.56. vizuālās ietekmes zona – redzamības
zona no galveno publiskās ārtelpas teritoriju
(ielu, pludmales u.c.) skatu punktiem, kurā
izvērtē jaunās būves vizuālo ietekmi
3.57. zemes vienības fronte – zemes vienības
robeža pret ielu, upes krastu vai citu atskaites
teritoriju.

Terminu var saglabāt.

Terminu var saglabāt.

Terminu var saglabāt.

Terminu var saglabāt.

Terminu var saglabāt.
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8. PIELIKUMS. KVARTĀLU

ZEMESGABALU PLATĪBU IZVĒRTĒJUMS

Ķemeri

1
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Kvartāls starp Eduarda Veidenbauma, Cīruļu, Rubeņu un Lapsu ielām (Cīruļu iela 68A)
Kvartālā atļautās minimālās zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošās zemesgabalu platības: ~ 2000 m2
Priekšlikums: Grozīt funkcionālo zonējumu no JC53 uz JC20 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 800 m2 .
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Sloka
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Kvartāls starp Eduarda Veidenbauma, Cīruļu, Rubeņu un Lapsu ielām (Cīruļu iela 68A)
Kvartālā atļautās minimālās zemesgabalu platības: 1200 m2 un 2200 m2
Kvartālā dominējošās zemesgabalu platības: virs 4500 m2, bet pie Eduarda Veidenbauma ielas ~1200 m2
Kvartālā atļautie apbūves blīvumi: 12 % - 15 %, bet pie Eduarda Veidenbauma ielas – 25 %
Kvartālā esošie/raksturīgie apbūves blīvumi: vidēji 5 % – 10 %, lielākā daļa nav apbūvēta
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kauguri
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Kvartāls starp Eduarda Veidenbauma, Cīruļu, Rubeņu un Lapsu ielām (Cīruļu iela 68A)
Kvartālā atļautās minimālās zemesgabalu platība: 2200 m2
Kvartālā dominējošās zemesgabalu platības: līdz 2500 m2, bet zemes gabala ar funkcionālo zonējumu DA5
platība ir virs ~6000 m2. Viena zemesgabala platība ir 1178 m2
Priekšlikums: Grozīt funkcionālo zonējumu no DzS17 uz DzS15 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala
platību 1200 m2 .
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Kaugurciems
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Kvartāla daļa starp Kaugurciema, Brekšu un Mencu ielām
Kvartāla daļā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā dominējošās zemesgabalu platības: 1501 m2 – 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Vijolīšu, Kaugurciema, Brekšu, Reņģu un Prīmulu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir zem 2000 m2 .
Kvartāla daļā gar Kaugurciema ielu un lielāko daļu Vijolīšu ielas zemesgabalu platības pārsniedz 2001 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Vaivari
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Kvartāls starp Rubeņu, Caunu, Gulbju un Lapsu ielām
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 3000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 3001 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Dāvja ielu, Skautu ielu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 2001 m2 – 2500 m2 .
Priekšlikums: Grozīt funkcionālo zonējumu uz DzS14, t.sk. kvartāla daļu.
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Kvartāls starp Medņu ielu, Lapsu ielu, Cīruļu ielu un Caunu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 3000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3000 m2
Priekšlikums: Visam kvartālam grozīt funkcionālo zonējumu no DzS4 uz DzS1 ar minimālo jaunveidojamā
zemesgabala platību 1500 m2 .
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Asari
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Kvartāls starp Dāvju ielu, Mirdzas ielu, Medņu ielu un Olgas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2 un 3000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 4000 m2.
Priekšlikums: Grozīt funkcionālo zonējumu no DzS4 uz DzS3 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala
platību 2200 m2 .
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Kvartāls starp Viņķu ielu, Dāvju ielu, un Matīsa ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 2000 m2
Priekšlikums: Grozīt funkcionālo zonējumu no DzS15 uz DzS1 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala
platību 1500 m2 .

17

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI 2020

Kvartāls starp Dzimtenes ielu, Kāpu ielu, Salaspils ielu im Asaru prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 800 m2 un 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir ~2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemes gabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Melitas ielu, Dāvja ielu, Daugavas ielu un Zemgales ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 800 m2 un 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir ~2000 m2
Priekšlikums: Grozīt funkcionālo zonējumu no DzS15 uz DzS14 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala
platību 1000 m2 .
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Kvartāls starp Melitas ielu, Dāvja ielu, Daugavas ielu un Zemgales ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1000 m2 , 2200 m2 un 3000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 4000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus. Nepieciešams atrisināt piebraukšanas jautājumu.
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Kvartāls starp Kāpu ielu, Vārpu ielu, Asaru prospektu un Dzimtenes ielu
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 20%
Kvartālā dominējošais zemesgabalu apbūves blīvums: 11- 20%
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Jaundubulti
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Kvartāls starp Amulas ielu, Ventas ielu un Dubultu prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 4000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus. Kvartālā zemes vienību sadale risināma detālplānojumā.
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Pumpuri
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Kvartāls starp Bārtas, Salacas, Dubultu, Iecavas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1001 m2 – 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Strēlnieku prospektu, Mūsas ielu, Sedas ielu un Poruka prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā nav tādas konkrētas zemesgabala platības, kas dominētu. Gar Sedas ielu izvietoti zemesgabali ar
platībām no 2001 m2 – 2500 m2 un 4501 m2 – 5000 m2, bet Mūsas ielu – zemesgabali ar platībām no 3001
m2 – 4000 m2.
Priekšlikums: Noteikt funkcionālo zonējumu DzS14.
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Kvartāls starp Strēlnieku prospektu, Slocenes ielu, Poruka prospektu un Neretas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1001 m2 – 1500 m2 kvartāla daļai starp Rojas un Slocenes
ielām, bet virs 3000 m2 kvartāla daļai starp Strēlnieku, Rojas, Poruka un Slocenes ielām
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Iecavas, Bārtas, Salacas ielu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1001 m2 – 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Pulkveža Brieža ielu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Dubultu prospektu, Sedas ielu, Amatas ielu un Strēlnieku prospektu
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 25%
Kvartālā dominējošais zemesgabalu apbūves blīvums ir mazāks kā Dubultu prospektā 88A
Priekšlikums: Noteikt funkcionālo zonējumu DzS20, kur noteiktais maksimālais apbūves blīvums ir 30 %.
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Druvciems
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Kvartāla daļa starp Ciņu ielu un abpus Rudzu ielai
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 800 m2 un 2200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība Rudzu ielas labajā pusē ir no mazāk kā 1000 m2 – 1500 m2. Rudzu ielas kreisajā pusē dominējošā zemegabala platība ir virs
2001 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, Rudzu ielā 4 un vienlaicīgi arī Rudzu ielā 2 nosakot funkcionālo zonējumu DzS14 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala
platību 1000 m2 , Rudzu ielā 6 nosakot funkcionālo zonējumu DzS16 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1500 m2.
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Melluži
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Kvartāla daļai starp Mētru, Viršu ielu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS15 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1200 m2.
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Kvartāls starp Kāpu, Ezeru, Baložu ielu un Mellužu prospektu
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 20 %
Kvartālā dominējošais zemesgabalu blīvums ir 11 % – 20 %, gar Mellužu prospektu esošais zemesgabalu apbūves blīvums 26 % – 40 %
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus.
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Kvartāla daļa starp Brūkleņu un Slokas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 12 % un 20 %
Kvartālā esošie/raksturīgie apbūves blīvumi: 1 % – 5 %, lielākā daļa nav apbūvēta. Apbūvēti zemesgabali izvietoti tikai gar Slokas ielu.
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Kāpu, Kanālu, Mellužu un Mežsargu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1001 m2 – 2500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS14 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1000 m2.
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Kvartāls starp Kanālu, Kadiķu ielām, Mellužu prospektu un dzelzceļu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Ozolu, Vasaras un Marijas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 2200 m2 un 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 2001 m2 – 2500 m2 un 4501 m2 – 5000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS2 ar minimālo
jaunveidojamā zemes gabala platību 1800 m2.
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Kvartāls starp Zemeņu, Silu, Vasaras un Sūnu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1001 m2 – 1500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS18 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 800 m2.
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Kvartāls starp Kalēju, Egļu, Upes ielu un dzelzceļu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 1500 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Dāvja, Mētru ielu, Valtera prospektu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 3000 m2 un 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemes gabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2 . Gar Mētru ielu zemesgabalu vidējā platība ir 1001 m2 – 1500 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Ausekļa, Viršu, Mētru un Kalēju ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2.
Kvartālā dominējošā zemes gabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2 . Gar Mētru un daļēji Kalēju ielu zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS11 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1500 m2.
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Kvartāls starp Zemeņu, Bērzu, Vasaras un Ozolu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2.
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 1501 m2 – 2000 m2. Gar Bērzu ielu kvartāla Z daļā platība 1001 m2 – 1500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS18 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 800 m2.
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Kvartāls starp Ausekļa, Žubītes, Grāvju ielu un Ģertrūdes prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1000 m2 un 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 1001 m2 – 2500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS11 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1500 m2.
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Kvartāls starp Vasaras, Kanālu, Mežsargu ielu un Ģertrūdes prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1000 m2 un 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2 gar Vasaras ielu
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 12 %, 15 % un 25 %
Kvartālā esošie/raksturīgie apbūves blīvumi: 6% – 15%, daļa teritorijas kvartāla D daļā nav apbūvēta gar Mežsargu ielu un Ģertrūdes prospektu, bet viens zemesgabals
ir bez apbūves kvartāla Z daļā gar Vasaras ielu
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS14 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1000 m2.
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Kvartāls starp Kāpu, Dārzu, Puķu ielu un Mellužu prospektu
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 20 % kvartāla D daļā un 30 % tā Z daļā
Kvartālā esošie/raksturīgie apbūves blīvumi: 26 % – 30 % kvartāla Z daļā, 11 % – 15 % gar Dārzu ielu un Mellužu prospektu kvartāla D daļā
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Zemeņu, Sūnu, Vasaras un Bērzu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2. Gar Sūnu ielu kvartāla Z daļā raksturīga 1001 m2 – 1500 m2 liela zemesgabalu platība
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS18 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 800 m2.
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Kvartāls starp Zemeņu, Dārzu, Puķu un Vasaras ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Lielākajā kvartāla daļā raksturīgā zemesgabalu platība ir līdz 1501 - 2000 m2, bet kvartāla Z daļā gar Zemeņu ielu zemes gabalu platība lielākoties ir zemāka par 1500
m2 , izņemot Zemeņu ielā 10, kur tā pārsniedz 2001 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS14 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1000 m2 kvartāla daļā gar Zemeņu
ielu
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Kvartāla daļai starp Skolotāju, Otīlijas ielu un Mellužu prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 1500 m2
Kvartāla daļā starp Peldu ielu, Mellužu prospektu un Otīlijas ielu raksturīgā zemesgabalu platība ir līdz 1500 m2, bet kvartāla Z daļā gar Otīlijas un Skolotāju ielu zemes
gabalu platība pārsniedz 2001 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu JC15 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1000 m2.
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Kvartāla daļai starp Upes un Otīlijas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2 un 5000 m2
Kvartāla daļā, kurā noteiktais funkcionālais zonējums ir DzS22 zemes gabalu platības ir ap 4000 m2 lielas. Kvartāla daļā ar noteikto funkcionālo zonējumu DzS21
zemes gabalu platības ir ap 2000 m2 lielas.
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS21 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 1500 m2.
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Valteri
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Kvartālam starp Gulbju ielu, Maigas ielu, Piekrastes ielu un Tērces ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2 un 3600 m2
Lielākajā daļā kvartāla raksturīgā zemesgabalu platība ir 3501 m2 līdz 4000 m2, tikai divu zemesgabalu
platība Maigas un Piekrastes ielu stūrī sasniedz ~ 2000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS12 ar minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību 1800 m2.
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Kvartālam starp Rubeņu ielu, Aveņu ielu, Gulbju ielu un Ābeļu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2 un 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir aptuveni 2000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS15 ar minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību 1200 m2.
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Kvartālam starp Valtera prospektu, Rubeņu ielu un Aveņu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2 , funkcionālais zonējums DA5 neatļauj zemes
gabalu sadali
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir aptuveni 5000 m2
Priekšlikums: 1) Aveņu ielas 7 gadījumā saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo
zemesgabalu platības un apbūves rādītājus; 2) Aveņu ielas 15 gadījumā veikt grozījumus Jūrmalas TP,
nosakot funkcionālo zonējumu DzS15 ar minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību 1200 m2.
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Kvartāla daļai starp Lūšu ielu un Lielupi
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2, DA5 funkcionālais zonējums neatļauj zemes
gabalu sadali
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir aptuveni 5000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS12 ar minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību 1800 m2.
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Kvartāla daļai starp Slokas ielu un Ganu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālam raksturīgā zemesgabalu platība ir aptuveni 2000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS18 ar minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību 800 m2.
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Majori
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Kvartālam starp Smiltenes, Turaidas, Ikšķiles un Raunas ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 2000 m2 gar Ikšķiles ielu. Gar Smiltenes ielu kvartāla Z daļā
raksturīga 3001 m2 – 5000 m2 liela zemesgabalu platība
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu JC25 ar minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību 1800 m2 (zemes sadale nav atbalstīta).
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Kvartāls starp Lienes, Jāņa Pliekšāna, Konkordijas ielu un dzelzceļu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1000 m2 gar Ikšķiles ielu
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.

62

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI 2020

Kvartāls starp Ormaņu, Jauno, Lejas un Plūdu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 800 m2 , bet zemes vienības ar noteikto funkcionālo
zonējumu P14 jaunveidojama minimālā zemes gabala platība nosakāma izstrādājot detālplānojumu
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 1000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS20 minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību 800 m2.
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Dzintari
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Kvartāls starp Dikļu, Skujienes ielu un Meža, Edinburgas prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2 lielākajā kvartāla daļā un 1800 m2 zemesgabalā
starp Edinburgas, Meža prospektu un Skujienes ielu
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 3500 m2 – 4000 m2 gar Ikšķiles ielu. Gar Smiltenes ielu
kvartāla Z daļā raksturīga 3001 m2 – 5000 m2 liela zemesgabalu platība
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Meža, Edinburgas prospektu un Piestātnes ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2 un 3600 m2. Gar Meža un Edinburgas prospektu
raksturīga 1501 m2 – 2000 m2 liela zemesgabalu platība. Gar Piestātnes ielu raksturīga 2501 m2-3500 m2
liela zemesgabalu platība. Gar Meža prospektu izvietojušies kvartāla lielākie zemesgabali ar platībām no
3501 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu JC32 minimālo jaunveidojamā
zemesgabala platību 800 m2 arī blakus zemesgabalam.
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Kvartāls starp Jāņa Pliekšāna, Rīgas, Skaistkalnes ielu un Brīvības prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 2000 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS24 visam kvartālam ar
minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību 800 m2.
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Kvartāls starp Rīgas ielu, abpus Miera ielai, starp Sveķu un Admirāļu ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 800 m2, 1200 m2, 1800 m2, 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 2000 – 2500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS13 ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 2200 m2, sadale netiek atbalstīta,
jo neatbilst DP.
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Kvartāls starp Brīvības prospektu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Bulduri
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Kvartāls starp Brīvības prospektu, Jaunjelgavas ielu, Krišjāņa Barona un Dārzkopības ielu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2 un 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3001 m2 – 3500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, visam kvartālam nosakot funkcionālo zonējumu DzS10 (no
DzS13) ar minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību 2200 m2.
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Kvartāls starp Rīgas ielu, Brīvības prospektu un abpus Krišjāņa Barona ielai
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2, 2200 m2, 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Viestura ielu, Niedru ielu, Tiltu ielu un Krūzes ielu
Kvartālā atļautā maksimālā zemesgabalu platība: 3600 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir līdz 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās maksimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītāju
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Meža prospekts 22
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1001 m2 – 1500 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītāju
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Vienības prospekts 23
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Bulduru prospekts 19
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 25 %
Kvartālā raksturīgais apbūves blīvums: 36 % – 40 % abpus 4. līnijai. Zemesgabalā pie 5. līnijas apbūves
blīvums ir 56 % – 60 %, bet zemesgabalā pie 3. līnijas tas ir 26 % – 30 %
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartālam Bulduros starp Vidus prospektu, Bulduru prospektu, 3. līniju un 4. līniju
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 25 %
Kvartālā raksturīgais apbūves blīvums: 41 – 45 %
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, visam kvartālam nosakot funkcionālo zonējumu JC22 ar
maksimālo apbūves blīvumu 30 % un brīvo zaļo teritoriju 40 %
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Priedaine
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Kvartālam starp Upmalas, Mārupes, Spilves ielu un Lielo prospektu
Kvartālā atļautais maksimālais apbūves blīvums: 12 %, gar Lielo prospektu, aptuveni 1/3 no kvartāla, atļauts 20 % apbūves blīvums
Kvartālā raksturīgais apbūves blīvums: 11 % – 20 %. Gar Upmalas ielu vērojams 11 % – 15 % apbūves blīvums
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, visam kvartālam gar Spilve ielu nosakot funkcionālo zonējumu DzS6 ar maksimālo apbūves blīvumu 15% .

79

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI 2020

Lielupe
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Kvartāla daļai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu un 22., 25. līniju
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 3000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 2501 m2 – 3000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Bulduru prospektu, 18., 19. līniju un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 2200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 2001 – 3000 m2
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp 8., 10. līniju, Bulduru prospektu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1500 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2 kvartāla daļā starp 8. un 9. līniju, un 3501
m2 – 4000 m2 starp 9. līniju un 10. līniju
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Paulu Stradiņa ielu, Bulduru prospektu, 17. līniju un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 2200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2 kvartāla daļā starp Ernesta Birznieka- Upīša ielu un Bulduru prospektu, un 4001 m2 – 4500 m2 starp
Ernesta Birznieka-Upīša ielu un mežu
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus
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Kvartāls starp Vaidelotes ielu, Bulduru prospektu, Rāmavas ielu un Meža prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2 kvartāla daļā gar Meža prospektu, un
3001 m2 – 3500 m2 kvartāla daļā gar Bulduru prospektu
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp Meža prospektu, Burtnieku ielu, Vikingu ielu, Oskara Kalpaka prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 1501 m2 – 2000 m2 kā arī 3501 m2 – 4000 m2.
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, grozīt kvartālā esošajām savrupmājām uz DzS15, bet mazstāvu daudzddzīvokļu ēkām uz DzM1 ar minimālo
jaunveidojama zemesgabala platību 1200 m2.
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Kvartāls starp Rāmavas, Burtnieku ielu, Meža un Bulduru prospektu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 1800 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir 3501 m2 – 4000 m2 . Aptuveni ½ no zemesgabalu platības
kvartāla daļā gar Meža prospektu aizņem zemesgabali ar platību 1501 m2 – 2500 m2.
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un
apbūves rādītājus.
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Kvartāls starp 31. līniju, Bulduru prospektu un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 3000 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 4500 m2, kvartāla daļā starp 35. un 33. līniju raksturīgas
1001 m2 – 2500 m2 lielas zemesgabalu platības
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu DzS8 ar jaunizveidojama
zemesgabala minimālo platību 2200 m2.
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Kvartāls starp Bulduru prospektu, 19., 20. līniju un mežu
Kvartālā atļautā minimālā zemesgabalu platība: 2200 m2
Kvartālā dominējošā zemesgabalu platība ir virs 4500 m2, aptuveni ½ kvartāla daļas aizņem zemesgabali ar 3501 m2 v 4000 m2 lielas zemesgabalu platības
Priekšlikums: Saglabāt Jūrmalas TP noteiktās minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības un apbūves rādītājus.
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Stirnurags
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Zemesgabali Burtnieku iela 21 un Vikingu iela 14/16
Jaunveidojamā minimālā zemesgabalu platība funkcionālajā apakšzonā P30 un P47 nosakāma, izstrādājot
detālplānojumu, kā to nosaka Jūrmalas spēkā esošo TIAN
Esošā zemesgabalu platība ir 6001 m2 – 6500 m2
Priekšlikums: Veikt grozījumus Jūrmalas TP, nosakot funkcionālo zonējumu JC47 ar papildus atļauto
izmantošanu savrupmājai, nosakot atšķirīgus apbūves rādītājus un jaunizveidojamo platību savrupmājai
noteikt 2200 m2.
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9. PIELIKUMS.

PĀRSKATS PAR SPĒKĀ ESOŠAJIEM UN UZSĀKTAJIEM
LOKĀLPLĀNOJUMIEM
SPĒKĀ ESOŠIE LOKĀLPLĀNOJUMI

 LOKĀLPLĀNOJUMS TERITORIJAI JŪRMALĀ STARP ĒRGĻU IELU, MADONAS IELU, DZELZCEĻU UN PLUDMALI

Apstiprināts ar 11.06.2015. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs un
pasūtītājs – Jūrmalas pilsētas pašvaldība. Izvērtējot teritorijas attīstības iespējas Jūrmalas pilsētas centrālajā
daļā, tika konstatēts, ka spēkā esošajā Jūrmalas TP un detālplānojumos paredzētā teritorijas izmantošana un
noteiktie teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi nenodrošina mūsdienīgas un kvalitatīvas publiskās
ārtelpas attīstību. Ņemot to vērā, lokālplānojuma izstrādes mērķis bija nodrošināt īslaicīgas lietošanas būvju,
sezonas objektu, reklāmu un pludmales apkalpes objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumus,
precizējot to izmantošanas funkciju, kas arhitektoniski iekļautos Jūrmalas vēsturiskā centra ainavas apbūvē.
Projekta izstrādes rezultātā tika sagatavota plānojamās teritorijas telpiskās kompozīcijas un dizaina
koncepcija „Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija”, nosakot tajā perspektīvās
apbūves iespējamo izvietojumu un vizuālo risinājumu.

1. attēls. Lokālplānojuma risinājums pludmales labiekārtojumam
Avots: Lokālplānojuma Grafiskās daļas karte „Pludmales funkcionālais zonējums”

Lokālplānojumā tika detalizētas prasības būvju izvietojumam Jomas ielas telpā un pludmalē. Pludmalē
noteiktas un precizētas plānotās aktīvās atpūtas un mierīgās atpūtas zonas, pludmales apkalpes objektu un
sporta infrastruktūras izvietojuma zonas, kā arī gājēju
koridori.
Lokālplānojuma īstenošana tiek veikta pašvaldības darba
procesā, galvenokārt izmantojot tajā piedāvātos
priekšlikumus konkrētu publiskās ārtelpas attīstības projektu
izstrādē.
 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM KAUGURCIEMS 47

Apstiprināts ar 24.05.2018. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu
(īstenojams no 10.08.2018.). Lokālplānojuma teritorija
atrodas „Savrupmāju apbūves teritorijā” (lokālplānojumā
noteiktā indeksētā teritorija DzS27, skatīt 2. attēlu), un tā
izstrādes mērķis bija izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās
zemes vienības minimālo platību un apbūves parametrus.

2. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža un tajā
noteiktais funkcionālais zonējums
Avots: geolatvija.lv
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Lokālplānojuma risinājums nemaina Jūrmalas TP noteikto jaunveidojama zemesgabala minimālo platību
„Kauguru zvejniekciems” rajonā, kas ir 1500 m².
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, zemesgabala sadale
nav veikta (informācija uz 19.11.2019.).
 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM 36. LĪNIJĀ 1202

Apstiprināts ar 24.01.2019. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu
(īstenojams no 23.04.2019.). Lokālplānojuma izstrādes mērķis bija
detalizēt Jūrmalas TP prasības un pamatot sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu objekta kā pastāvīgas būves izvietojumu šajā
teritorijā.
Lokālplānojuma teritorijai noteikts funkcionālais zonējums
„Publiskas apbūves teritorija” (P68) un „Transporta infrastruktūras
teritorija” (TR1). Lokālplānojumā ir precizētas 36. līnijas sarkanās
līnijas.
Saskaņā ar plānoto teritorijas attīstības priekšlikumu,
lokālplānojuma teritorijā paredzēta sabiedriskas ēdināšanas
īslaicīgas būves pārbūve par pastāvīgu būvi, plānoti inženiertīklu
pieslēgumi, kā arī publiski pieejams autostāvlaukums un publiska
pieeja jūrai.

3. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža un
tajā noteiktais funkcionālais zonējums
Avots: geolatvija.lv

Latvijas Republikas Satversmes tiesā tika saņemts pieteikums ar
lūgumu atzīt par neatbilstošiem Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri tika izdoti kā
lokālplānojuma saistošie noteikumi. Satversmes tiesa 05.07.2019. pieņēma lēmumu1 par atteikšanos
ierosināt lietu.
 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM 4. LĪNIJA 1A, 5. LĪNIJA 2 UN BULDURI 1304

Apstiprināts ar 29.08.2019. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu (īstenojams no 21.11.2019.)
Lokālplānojuma mērķis – izvērtēt Rīgas jūras līča krasta
kāpu aizsargjoslas bez apbūves izmaiņas, ielu sarkano
līniju izmaiņas piekļuvei un inženiertehniskās apgādes
nodrošinājumam zemes vienībai 4. līnija 1A, Jūrmalā, kā
arī detalizēt teritorijas plānojuma nosacījumus zemes
vienībai 4. līnijā 1A, izvērtējot tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūvi – viesu nama būvniecību.
Lokālplānojuma teritorijā veikti atbilstoši funkcionālā
zonējuma precizējumi, t.i.:
1) plānotās
apbūves
teritorijai
noteikts
funkcionālais zonējums „Publiskās apbūves
teritorija” (P69);
4. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža un tajā
2) veiktas
zonējuma
izmaiņas
likvidētājās
noteiktais funkcionālais zonējums
sarkanajās līnijās no 4. līnijas, nosakot
Avots: geolatvija.lv
funkcionālo zonējumu „Dabas un apstādījumu
teritorija”;
3) jaunajās sarkanajās līnijās no 5. līnijas noteikts zonējums „Transporta infrastruktūras teritorija”;
4) noteikts vienots „Dabas un apstādījumu teritorijas” funkcionālais zonējums.

1

www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2019/08/Lemums_par_pieteikumu_Nr.2019_76.pdf
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UZSĀKTIE LOKĀLPLĀNOJUMI
 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM VĀRNUKROGS 1802

Lēmums:
16.12.2016.
lēmums
Nr. 655
„Par
lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802,
Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba
uzdevuma
apstiprināšanu”
(protokols
Nr. 19,
35. punkts).
Ierosinājums: Paplašināt teritorijas ar īpašiem
noteikumiem „Vasarnīcu apbūve priežu parkā” (TIN114)
platību zemesgabalā.
TP noteiktais FZ: „Dabas un apstādījumu teritorija” ar
indeksu DA3.
LP izstrādes uzsākšanas pamatojums: TP Jūrmalas
5. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža
pilsētas daļa Vārnukrogs ir noteikta kā teritorija, kas
Avots: geolatvija.lv
pārveidojama par kvalitatīvu dzīvesvietu, atbilstoši
vienam no Jūrmalas IAS izvirzītajiem galvenajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem. Šīs patlaban daļēji
degradētās vides nākotnes telpiskā vīzija ietver sakārtotu priežu parka un vasarnīcu apbūves teritoriju.
Teritorija ar īpašiem noteikumiem „Vasarnīcu apbūve priežu parkā” izveidota, lai sakārtotu vēsturiski radušos
haotisko vasarnīcu apbūvi, likvidējot vidi degradējošos objektus, kā arī līdzsvarojot apbūves izvietojumu
zemesgabalā un izstrādājot piekļuves un inženiertīklu izvietojuma plānu. Lai mazinātu apbūves blīvumu un
nodrošinātu minimālo attālumu starp ēkām zemesgabala centrālajā daļā un veidotu apbūves raksturu
atbilstošu TP noteiktajai izmantošanai, kā arī nodrošinātu iespējas infrastruktūras izveidei, vienlaikus
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vasarnīcu īpašniekiem, izvērtējama iespēja paplašināt “teritorijas ar īpašiem
noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114)” platību zemesgabalā, ņemot vērā iespējamo
inženierkomunikāciju nodrošinājumu. Vienlaikus Jūrmalas pilsētas stratēģisko mērķu – kvalitatīvas
dzīvesvietas nodrošināšana un kūrorta statusa uzturēšana, īstenošanai vienlīdz būtiska ir vērtīgo dabas
teritoriju saglabāšana. Tāpēc pirms teritorijas ar īpašiem noteikumiem „Vasarnīcu apbūve priežu parkā”
(TIN114) paplašināšanas nepieciešams izvērtēt sabiedrības ieguvumu no iecerētās dabas teritoriju
transformācijas apbūvei.
LP mērķis: Izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem „Vasarnīcu apbūve
priežu parkā” (TIN114) platības.
Statuss: Pieņemts pašvaldības lēmums par pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas posms no 11.07.2019.-02.08.2019.
Lokālplānojuma risinājums: Lokālplānojumā ir paredzēta daļējas teritorijas transformācija par Vasarnīcu
apbūve priežu parkā (TIN116).
Zemesgabalam tiek izdalītas divas ielu zemes vienības sarkanajās līnijās, ar autostāvvietu vienā no tām.
Pārējās trīs zemes vienības, kuras savstarpēji atdala šīs jaunveidotās ielas, ir ar publisko zonu bērnu
rotaļlaukumam, diviem kanalizācijas krājrezervuāriem, vasarnīcu apbūves zemes vienību domājamām daļām
un saglabājamo Dabas un apstādījumu zonējuma zemes vienību daļām. Kopā tiek paredzētas 109
zemesgabala domājamās daļas. Lokālplānojums pieļauj būvēt vienīgi brīvstāvošas vieglas koka konstrukcijas
vasarnīcas bez lentveida pamatiem un pagraba, ar maksimālo apbūves laukumu 50 m², ja tiek izpildīti
nosacījumi, kas minēti realizācijas kārtības noteikumos.
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6. attēls. Lokālplānojuma grafiskais risinājums
Avots: Karte „Plānotais funkcionālais zonējums”

 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM VĀRNUKORGS 2005

Lēmums: 23.03.2017. lēmums Nr. 150 „Par
lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005,
Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba
uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 6,
64. punkts).
Ierosinājums: Paplašināt teritorijas ar īpašiem
noteikumiem „Vasarnīcu apbūve priežu parkā”
(TIN114) platību zemesgabalā.
TP noteiktais FZ: „Dabas un apstādījumu teritorija”
ar indeksu DA3.
LP izstrādes uzsākšanas pamatojums: TP Jūrmalas
7. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža
pilsētas daļa Vārnukrogs ir noteikta kā teritorija, kas
Avots: geolatvija.lv
pārveidojama par kvalitatīvu dzīvesvietu, atbilstoši
vienam no Jūrmalas IAS izvirzītajiem galvenajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem. Šīs patlaban daļēji
degradētās vides nākotnes telpiskā vīzija ietver sakārtotu priežu parka un vasarnīcu apbūves teritoriju.
Teritorija ar īpašiem noteikumiem „Vasarnīcu apbūve priežu parkā” izveidota, lai sakārtotu vēsturiski radušos
haotisko vasarnīcu apbūvi, likvidējot vidi degradējošos objektus, kā arī līdzsvarojot apbūves izvietojumu
zemesgabalā un izstrādājot piekļuves un inženiertīklu izvietojuma plānu. Lai mazinātu apbūves blīvumu un
nodrošinātu minimālo attālumu starp ēkām zemesgabala centrālajā daļā un veidotu apbūves raksturu
atbilstošu TP noteiktajai izmantošanai, kā arī nodrošinātu iespējas infrastruktūras izveidei, vienlaikus
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vasarnīcu īpašniekiem, izvērtējama iespēja paplašināt “teritorijas ar īpašiem
noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114)” platību.
LP mērķis: Izvērtēt iespēju zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem „Vasarnīcu apbūve
priežu parkā” (TIN114) platības.
Statuss: Lēmums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nav pieņemts (pašvaldībā nav iesniegta lokālplānojuma redakcija).
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 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM VĀRNUKROGS 1801

Lēmums: 15.02.2018. lēmums Nr. 75 „Par
lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801,
Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba
uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 2,
47. punkts).
Ierosinājums: Zemes vienības daļā paredzēt
funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu
savrupmāju apbūvei.
TP noteiktais FZ: „Dabas un apstādījumu teritorija”
ar indeksu DA1.
LP izstrādes uzsākšanas pamatojums: TP Jūrmalas
8. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža
pilsētas daļa Vārnukrogs ir noteikta kā teritorija, kas
pārveidojama par kvalitatīvu dzīvesvietu atbilstoši Avots: geolatvija.lv
vienam no Jūrmalas IAS izvirzītajiem galvenajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem. Šīs patlaban daļēji
degradētās vides nākotnes telpiskā vīzija ietver sakārtotu priežu parka un vasarnīcu apbūves teritoriju.
Nozīmīga Lielupes labā krasta problēma ir nesakārtota piekļūšana upei. Lielupes labais krasts jāpadara
pieejamāks sabiedrībai, atsevišķās vietās attīstot ar ūdens izmantošanu saistītu infrastruktūru, kas ir nozīmīgs
vienojošs faktors labā krasta teritorijai ar pārējo Jūrmalu. Lokālplānojuma ierosinājuma pieteikumā sniegts
priekšlikums attīstīt publisko infrastruktūru un pieeju vietējās nozīmes īpaši aizsargājamajam ģeoloģiskiģeomorfoloģiskajam dabas objektam „Baltā kāpa”. Vienlaikus Jūrmalas pilsētas stratēģisko mērķu –
kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošināšana un kūrorta statusa uzturēšana, īstenošanai vienlīdz būtiska ir vērtīgo
dabas teritoriju saglabāšana. Ņemot vērā minēto, pirms savrupmāju apbūvei paredzētas funkcionālās zonas
noteikšanas, teritorijā nepieciešams detalizēti apzināt dabas vērtības un plānotās darbības ietekmi uz tām,
kā arī izvērtēt sabiedrības ieguvumu no iecerētās dabas teritoriju transformācijas apbūvei. Tā kā patlaban
šajā pilsētas daļā nav centralizētu inženiertīklu un pieslēguma iespēju pie pilsētas centralizētajiem tīkliem,
lokālplānojumā funkcionālās zonas maiņa izvērtējama, ņemot vērā iespējamo inženiertīklu nodrošinājumu.
LP mērķis: Izvērtēt iespēju zemesgabala daļā noteikt funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu savrupmāju
apbūvei, kā arī attīstīt publisko infrastruktūru un pieeju vietējās nozīmes īpaši aizsargājamajam ģeoloģiskiģeomorfoloģiskajam dabas objektam „Baltā kāpa”.
Statuss: Pieņemts pašvaldības lēmums par redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās
apspriešanas posms no 09.04.2019.-20.05.2019.
Lokālplānojuma risinājums: Lokālplānojums paredz teritorijas ziemeļu daļā attīstīt savrupmāju dzīvojamo
apbūvi (teritorijā ar indeksu DzS28), respektējot apkaimei raksturīgo vides un dabīgā reljefa struktūru.
Teritorijā plānota brīvstāvoša rakstura apbūve, respektējot katras konkrētās vietas koku audzes, reljefu,
piekļuvi pie ielas, iespējamo inženiertīklu izvietojuma koridoru. Teritorijā nav pieļaujama sakņu dārzu
ierīkošana, cita saimnieciskās darbības veikšana.
Lokālplānojumā noteiktā DzS29 teritorija ir savrupmāju apbūves teritorija ar īpašiem noteikumiem, kur
papildus savrupmāju apbūvei paredzēta arī rekreācijas un tirdzniecības objektu būvniecība, lai nodrošinātu
publiskās rekreācijas un sporta aktivitāšu atbalstu (sporta inventāra noma, kafejnīca, velonoma, bērnu rotaļu
vieta).
Lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļā tiek saglabāta dabas un apstādījumu teritorija (DA0, kas ir meža
teritorija ar publiskās apbūves funkciju. Piekļūšanas nodrošināšanai pie apbūves teritorijām, Jūrmalas Baltās
kāpas un Lielupes krastmalai tiek plānotas ielu teritorijas (TR6), kurām tiek noteiktas ielas sarkanās līnijas.
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9. attēls. Lokālplānojuma grafiskais risinājums
Avots: Karte „Teritorijas funkcionālais zonējums”

 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM TURAIDAS IELA 10/12

Lēmums: 23.05.2019. lēmums Nr. 240 „Par
lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12,
Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus
Jūrmalas TP un darba uzdevuma apstiprināšanu”
(protokols Nr. 7, 36. punkts).
Ierosinājums: Grozīt un detalizēt TP nosacījumus
attiecībā uz zemesgabalu.
TP noteiktais FZ: „Publiskās apbūves teritorija” ar
indeksu P27. Teritorija atrodas valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā „Dubultu –
Majoru – Dzintaru – Bulduru– Lielupes vasarnīcu rajoni”
(aizsardzības kārtas Nr. 6083).

10. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža
Avots: geolatvija.lv

LP izstrādes uzsākšanas pamatojums: Zemesgabalam
TP noteikta funkcionālā zona „Publiskās apbūves teritorija” (P27), kur atļauta plaša publiska rakstura iestāžu
un objektu izmantošana, kas ietver arī lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto tūrisma un atpūtas iestāžu – viesu
izmitināšanas objektu apbūvi, tomēr, ņemot vērā ierosinātāja ieceri izvietot zemesgabalā konkurētspējīgu
viesnīcu, kas saistīta ar investīciju piesaisti īpašuma attīstībai, tiek lūgts grozīt (palielināt) teritorijas plānojumā
noteiktos apbūves parametrus. Lai gan ar Domes 15.03.2018. lēmumu Nr. 122 ir uzsākta Jūrmalas TPG 2019
izstrāde, kuras ietvaros būtu iespējams izvērtēt apbūves parametru maiņu, tomēr, lai vienlaikus veiktu gan
TP grozījumus, gan arī noteiktu specifiskas prasības un detalizētu apbūves nosacījumus, lokālplānojuma
izstrāde atzīstama par piemērotāko teritorijas plānošanas instrumentu konkrētajā gadījumā. Jūrmalas
pilsētas daļu, kurā atrodas lokālplānojuma teritorija atbilstoši telpiskajai vīzijai raksturo Latvijas galvenā
gājēju iela, ap kuru koncentrējas sabiedriskās dzīves centrs un tikšanās vieta. Pilsētas centra daļā izvietotas
jauktas apbūves teritorijas ar lielu komercapbūves īpatsvaru ielu frontē, šeit atrodas galvenie objekti, kas ir
plaši zināmi Latvijā un arī ārpus tās – Jomas iela un Dzintaru koncertzāle, līdz ar to tieši šīs teritorijas attīstībai
ir noteicošā loma Jūrmalas stratēģiskā mērķa – kļūt par modernu kūrortpilsētu, sasniegšanai, atbilstoši
Jūrmalas IAS.
LP mērķis: Izvērtēt apbūves parametru izmaiņas (palielināšanu) zemesgabalā.
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Statuss: Lēmums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nav pieņemts (pašvaldībā nav iesniegta lokālplānojuma redakcija).
 LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM STRĒLNIEKU PROSPEKTS 100

Lēmums: 25.11.2016. lēmums Nr. 594 „Par
lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospekts
100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu
grozījumus Jūrmalas TP un darba uzdevuma
apstiprināšanu” (protokols Nr. 18, 47. punkts).
Ierosinājums: Mainīt TP noteikto minimālo
jaunizveidojamās zemes vienības platību.
TP noteiktais FZ: „Savrupmāju apbūves teritorija” ar
indeksu DzS11. Minimālā jaunizveidojamo zemes
vienības platība 1500 m2, ņemot vērā pieļaujamo
atkāpi 5 % robežās – 1425 m2. Zemesgabals atrodas
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā
„Vaivaru – Asaru – Mellužu – Pumpuru – Jaundubultu
vasarnīcu rajons” (aizsardzības kārtas Nr. 6092).

11. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža
Avots: geolatvija.lv

LP izstrādes uzsākšanas pamatojums: TP noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība
zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, ir 1500 km2. MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12. punktā noteikts, ja nepieciešams
sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās
zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja tiek
nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem
izveidotās zemes vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumam vai
lokālplānojumam.
Saskaņā ar Jūrmalas TIAN 14. punktu, zemes vienības platību var samazināt 5 % robežās no attiecīgajai
funkcionālajai zonai noteiktās minimālās jaunveidojamās zemes vienības platības. Ņemot vērā pieļaujamo
atkāpi, zemes vienību iespējams sadalīt daļās ne mazākās kā 1425 m2. Tas nozīmē, ka pašreizējos apstākļos,
ņemot vērā TP noteikto jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību, kā arī pieļaujamo atkāpi no tās,
sadalīt zemes vienību atbilstoši īpašniekiem zemesgrāmatā nostiprinātajām domājamām daļām no zemes
vienības, nav iespējams. Līdz ar to, lai izvērtētu iespēju izdarīt grozījumus TP attiecībā uz zemesgabala
Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību, nepieciešams izstrādāt
lokālplānojumu. Atbilstoši Jūrmalas TIAN 2467. punktam, veicot zemes vienību robežu korekcijas
pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, maksimāli saglabā kultūrvēsturisko vidi, tostarp, vēsturiski nozīmīgo
plānojuma sistēmu, ko veido ielu un laukumu tīkls, kvartālu struktūra, kā arī apbūves mērogu, ko nosaka
apbūves apjomu proporciju sistēma, kas ietver tādu elementu kā zemes vienību frontes garumu. Jūrmalas
pilsētas daļa, kurā atrodas zemesgabals raksturojama kā blīva savrupmāju apbūves teritorija tuvu pie jūras,
ar atsevišķiem liela apbūves apjoma objektiem, kas galvenokārt ir darījumu vai sabiedriska rakstura būves.
Telpiskā vīzija šai teritorijai paredz jaunu vasarnīcu rajona attīstības posmu, kas ietver daudzveidīgu atpūtas
pakalpojumu piedāvājumu, mājīgu vidi, neliela mēroga apbūvi. Realizējot ierosinājumu mainīt
jaunizveidojamās zemes vienības minimālās platības, kas ļautu izbeigt kopīpašumu zemesgabalā Strēlnieku
prospektā 100, iespējams iegūt pozitīvu ietekmi uz dzīves vides kvalitāti konkrētajā īpašumā, atbilstoši
Jūrmalas IAS izvirzītajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, ja vien tas nerada būtiskus šķēršļus
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
LP mērķis: Izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību zemesgabalam.
Statuss: Lēmums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nav pieņemts (pašvaldībā nav iesniegta lokālplānojuma redakcija).
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 LOKĀLPLĀNOJUMS TERITORIJAI STARP 13. LĪNIJU, ERNESTA BIRZNIEKA – UPĪŠA IELU, 18. LĪNIJU UN

PIEKRASTES KĀPU MEŽU
Lēmums: 16.12.2016. lēmums Nr. 656 „Par
lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp
13. līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu,
18. līniju un piekrastes kāpu mežu, izstrādes
uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas
TP un darba uzdevuma apstiprināšanu”
(protokols Nr. 19, 36. punkts).
Ierosinājums:
samazināt
minimālo
jaunveidojamā zemesgabala platību.
TP noteiktais FZ: „Savrupmāju apbūves
teritorija (DzS13)”, kur jaunizveidojamās
zemes vienības minimālā platība ir 2200 m2.
12. attēls. Lokālplānojuma teritorijas robeža
Teritorijai ir izstrādāti un spēkā esoši
Avots: geolatvija.lv
detālplānojumi, kā arī pieņemts pašvaldības
domes lēmums par viena detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
LP izstrādes uzsākšanas pamatojums: teritorija atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā „Dubultu – Majoru – Dzintaru – Bulduru – Lielupes vasarnīcu
rajoni” (aizsardzības kārtas Nr. 6083). Atbilstoši Jūrmalas TIAN 2467. punktam, veicot zemes vienību robežu
korekcijas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, maksimāli saglabā kultūrvēsturisko vidi, tostarp, vēsturiski
nozīmīgo plānojuma sistēmu, ko veido ielu un laukumu tīkls, kvartālu struktūra, kā arī apbūves mērogu, ko
nosaka apbūves apjomu proporciju sistēma, kas ietver tādu elementu, kā zemes vienību frontes garumu.
Jūrmalas TPG 2019 izstrādes ietvaros saņemtie priekšlikumi samazināt minimālo jaunveidojamā zemesgabala
platību zemes vienībās Ernesta Birznieka – Upīša ielā tika pieņemti informācijai un tālākam darbam, secinot
ka, lai lemtu par iespēju samazināt jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību minētajā teritorijā, ir
nepieciešams veikt lokālplānojuma izstrādi un detalizētāk pētīt teritorijas apstākļus, izvērtējot iespējamo
ietekmi uz vēsturisko pilsētbūvniecisko struktūru.
Jūrmalas pilsētas daļa „Lielupe”, kurā atrodas plānojamā teritorija, vēsturiski veidojusies kā turīgu ļaužu
dzīves vieta. Apbūve šeit raksturojama galvenokārt ar salīdzinoši liela apjoma savrupmāju izvietojumu plašās
zemes vienībās. Starp savrupmāju apbūvi atsevišķas sabiedriskas nozīmes ēkas, mazstāvu daudzdzīvokļu
nami un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku grupas. Telpiskā vīzija šo teritoriju paredz kā kvalitatīvu dzīves,
darījumu un atpūtas vidi, kas veido vienu no Jūrmalas atpazīstamības zīmoliem. Samazinot jaunizveidojamo
zemes vienību minimālo platību, kas ļautu izbeigt kopīpašumu atsevišķos zemesgabalos plānojamā teritorijā,
iespējams iegūt pozitīvu ietekmi uz dzīves vides kvalitāti konkrētajos īpašumos, atbilstoši Jūrmalas IAS
izvirzītajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, ja vien tas nerada būtiskus šķēršļus kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai.
LP mērķis: Izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību.
Statuss: Lēmums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nav pieņemts (pašvaldībā nav iesniegta lokālplānojuma redakcija).
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10. PIELIKUMS.

DETĀLPLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS

Detālplānojumu izvērtējums atspoguļo situāciju uz 2020.gada 1.decembri
Informācija var mainīties atbilstoši aktuālajiem normatīvajiem aktiem un termiņiem katra konkrētā detālplānojuma īstenošanas un būvniecības procesa ietvaros

Nr.
p.k.

Detālplānojuma nosaukums

Apstiprināšanas
datums

Detālplānojuma
risinājums
(teritorijas plānotā
(atļautā)
izmantošana)
J

1.

Asaru prospekts 7

16.03.2000.,
15.10.2003.

2.

Teritorijai starp Cīruļu, Caunu un
Rubeņu ielām

14.12.2000.

P

3.

08.03.2001.

4.

Teritorijai vasarnīcu īpašnieku
kooperatīvai sabiedrībai
„Vārnukrogs”
Dāvja iela 88

5.

Citi, īpaši nosacījumi

Zemesgabala sadale. Nepieciešams izstrādāt
Dzimtenes un Vārpu ielu kapitālo remontu.

Administratīvais
līgums
Ir/
Nav
Nav

Adrese

Būvatļauja

Termiņš
-

Kāpu iela 72
Kāpu iela 74
Vārpu iela 2
Vārpu iela 6

Iebraukšana teritorijā paredzēta no Rubeņu ielas.

Nav

-

Rubeņu iela 53

Dz, P, J, D, T, DP

Jaunu zemesgabalu izveide. Veidojams ielu tīkls, kas
balstīts uz jau esošu ielu un piebrauktuvju pamata.

Nav

-

Baltās kāpas iela 10
k-1

01.08.2001.

DzS

Nav

-

Ģirta iela 5
Ģirta iela 3

Poruka prospekts 8

15.08.2001.,
04.12.2002.

S

Zemesgabala sadale, piebraucamā vienvirziena iela
(ar ne mazāk kā 3,5 m platu brauktuvi un 1,5 m platu
gājēju celiņu) uz koplietošanas zemes starp Dāvja un
Medņu ielām.
Zemesgabala sadale.

Nav

-

Sesavas iela 6

6.

Teritorijai starp Bulduru
prospektu, 27. un 31. līniju, un
pludmali

12.09.2001.

J

Nav

-

29. līnija 4

7.

Upes iela 1

08.05.2002.

JK

Paredzēta jaunu gājēju celiņu izveidošana 27. un
29. līnijas turpinājumos virzienā uz jūru, veloceliņš
no Rotas ielas esošās daļas un 27. līnijas krustojuma
līdz esošajam veloceliņam. Zemesgabalu sadale.
Zemesgabala sadale.

Nav

-

Upes iela 1

8.

Teritorijai Jaunķemeru un
Kaugurciema kāpu zonā no
Brīzes līdz Peoniju ielai

06.11.2002.

Dabas pamatnes
teritorija

Izveidot Peoniju un Raga ielas. Gājēju un
velosipēdistu celiņu līdz Brīzes ielai.

Nav

-

-

12.07.2002. dzīvojamā māja Nr. 001 pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 0 2009491300
31.07.2015. divu dzīvokļu dzīvojamā māja (001) pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 15038370130000
31.01.2002. dzīvojamā ēka pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 02008521300
31.01.2005. dzīvojamā ēka pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 05014131300
30.04.2008. būvatļauja Nr. 93 dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas būvniecībai, 04.01.2013. pieņemta
ekspluatācijā
būvniecības
1. kārta,
akta
kods
12030380130000
29.02.2012. būvatļauja Nr. 269 vasarnīcas būvniecības
turpināšanai
44 objekti pieņemti ekspluatācijā
13.08.2008. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 0 8021421300
01.08.2013. dzīvojamā māja – savrupmāja pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 13033350130000
06.08.2013. būvatļauja Nr. 1544 dzīvojamās mājas –
savrupmājas būvniecībai
14.01.2011. ārējais gāzesvads dzīvojamām mājām Sesavas
ielā 6, Sesavas ielā 8, Sesavas ielā 10, Sesavas ielā 12 un
Poruka ielā 8 pieņemts ekspluatācijā, akta kods
11027410130000
01.03.2011. ārējās elektroapgādes izbūve dzīvojamām
mājām Sesavas ielā 6, Sesavas ielā 8, Sesavas ielā 10,
Sesavas ielā 12 un Poruka ielā 8 pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 11027720130000
02.09.2011. piebraucamais ceļš īpašumiem, inženiertīklu
izbūve pieņemti ekspluatācijā, akta kods 11028570130000
18.01.2011. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 10 02740 0130000

26.03.2013. būvatļauja Nr. 482 divu dzīvokļu dzīvojamās
mājas jaunbūvei, ar 18.05.2018. būvvaldes lēmumu
Nr. 1003 būvatļauja pagarināta līdz 30.09.2022
12.11.2014. būvatļauja Nr.2111 dzīvojamās mājas –
savrupmājas Nr. 002 pārbūvei par divu dzīvokļu māju, ēka
nododama ekspluatācijā līdz 11.11.2022.
22.02.2019. sadalošā gāzes vada izbūve uz objektu Upes
ielā 1 k-2 pieņemta ekspluatācijā, akta kods
19045820130000
-

Priekšlikums
rīcībai
Atstāt spēkā/
atcelt
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atcelt
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9.

Baznīcas iela 2

18.12.2002.

Savrupmāja,
atpūtas iestāde,
pansija, kultūras
iestāde,
tirdzniecības un/vai
pakalpojumu
objekts
S
Kvartāla daļa pie
Lielupes = DP

Zemesgabala sadale, jaunizveidoto zemesgabalu
iežogošana. Baznīcas, Liedaga un Bangu ielu daļēja
pārbūve.

Nav

-

Baznīcas iela 2

12.12.2007. dzīvojamā māja lit. 003 pēc pārbūves par
restorānu pieņemta ekspluatācijā, akta kods 07019681300
24.11.2008. būvatļauja Nr. 285 dzīvojamās mājas lit. 5 un
žoga pārbūvei, derīguma termiņš 15.01.2015.

Atstāt spēkā

10.

Slokas iela 89

18.12.2002.

Teritorijas iežogošana, zemesgabala sadale,
iebraucamā ceļa izbūve no Slokas ielas uz Lielupes
pusi.

Nav

-

Slokas iela 89
Slokas iela 89A
Saulgriežu iela 5

Atstāt spēkā

08.01.2003.

Jaukta darījumu,
atpūtas un
dzīvojamā teritorija
–J

Jaunu zemes vienību izveide, zemesgabaliem
pieguļošo E. Birznieka-Upīša ielas, 13., 14., 15., 16.,
17. līnijas un P. Stradiņa ielas posmu daļēja pārbūve
un gājēju celiņu izbūve.

Nav

-

Ernesta Birznieka –
Upīša ielā 3

Skolotāju iela 1

19.02.2003.

-

Skolotāju iela 1

Turaidas iela 73

19.02.2003.

Zemesgabala sadale, Peldu ielas un Otīlijas ielas
projektēšana un pārbūve.
Zemesgabala sadale, jaunveidojama piebrauktuve.

Nav

13.

Nav

-

Turaidas iela 73C
Turaidas 73D

14.

Teritorijai starp Kāpu, Rožu, Zaru
ielām un pludmali

28.05.2003.

Jaukta atpūtas un
dzīvojamā zona - JK
Savrupmāju
dzīvojamās
teritorijas – Dz
Jauktas darījumu,
atpūtas un
dzīvojamās
teritorijas – J
Darījumu iestāžu
teritorijas – D
Dabas pamatnes
teritorijas – DP
Jaukta atpūtas un
dzīvojamās
teritorijas- JK

07.01.2005. būvatļauja Nr.5 dzīvojamās mājas būvniecībai
21.12.2016. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 16040980130000
22.06.2018. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 18044320130000
05.01.2015. būvniecības 1. un 2. kārta: divas dzīvojamās
mājas un saimniecības ēkas pieņemtas ekspluatācijā, akta
kods 14 03718 0130000
18.01.2016. būvniecības 3. kārta: pirts ēka un noliktava
pieņemtas ekspluatācijā, akta kods 15039380130000
23.05.2008. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 08021271300
13.12.2016. būvatļauja Nr. 2431 dzīvojamās mājas –
savrupmājas jaunbūvei, nav saņemta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi, būvatļauja apstrīdēta
09.09.2016. būvatļauja Nr. 2458 mazstāvu daudzdzīvokļu
mājas jaunbūvei, nav saņemta atzīme par projektēšanas
nosacījumu izpildi, būvatļauja apstrīdēta

11.

Kvartālam starp E. BirzniekaUpīša ielu, 13. līniju, 17. līniju un
pludmali

12.

Rožu un Zaru ielas izbūvējamas no jauna. Kāpu ielai
izbūvējama gājēju ietve gar DP teritorijas
gruntsgabaliem. Jaunas parcelācijas izveide.

Nav

-

Kāpu 47, 47C, 47A,
47B
Kāpu 49
Kāpu 47C

Atstāt spēkā

15.

Jūras iela 58

17.09.2003.

-

Nav

-

Jūras iela 58

16.

Jūras iela 31 un Jūras iela 33

26.11.2003.

Jauktas darījumu,
atpūtas un
dzīvojamās
teritorijas – JK
Jaukta atpūtas un
dzīvojamā zona - JK

07.08.2008. pieņemtas ekspluatācijā iebrauktuves
īpašumiem, akta kods 08 02215 1300
28.08.2009. pieņemts ekspluatācijā viesu mājas
komplekss, akta kods 09 02421 0130000
24.07.2009. pieņemta ekspluatācijā savrupmāja, akta kods
09024350130000
08.12.2004. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 04013921300

Nav

-

-

33. līnija 2

10.12.2003.

Nav

-

33. līnija 2

Bulduru prospekts 107

10.12.2003.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P
P

Divu zemesgabalu apvienošana. Divu ēku
nojaukšana. Galvenās piebrauktuves veidošana no
Jūras ielas.
33. līnijas izbūve – 3,5 m plata brauktuve ar
iegriešanās kabatām un 1,5 m plats gājēju celiņš.
Plānots žogs.

Nav

-

Bulduru prospekts
107

Dārzkopības iela 5

17.03.2004.

DzD

Plānots žogs.

Nav

-

Dārzkopības iela 5

Zigfrīda Meierovica prospektā
33, 35, Pūpolu iela 2, pieguļošā
kāpu teritorija un Pūpolu iela

25.08.2004.

Jaukta atpūtas un
dzīvojamā zona –
JK; Dabas pamatnes
teritorijas – DP

Paredzēts apvienot trīs zemesgabalus. Projektētas 2
brauktuves piekļūšanai no Pūpolu ielas. Esošajai
Pūpolu ielas braucamajai daļai paredzēts atjaunot
asfalta segumu.

Nav

-

Zigfrīda Meierovica
prospekts 33

17.

18.

19.

20.

-

09.11.2010. Dzīvojamās mājas pieņemšana ekspluatācijā.
Akts kods 10027010130000
02.07.2004. būvatļauja Nr. 194 dzīvojamās mājas –
savrupmājas pārbūvei, 06.03.2019. ar būvvaldes lēmumu
Nr. BIS-BV-4.10-2019-529(460) būvatļauja grozīta un
pagarināts būvdarbu veikšanas derīguma termiņš līdz
23.01.2020.
05.07.2004. būvatļauja Nr. 26-j žoga būvniecībai, objekts
nav pieņemts ekspluatācijā (būvatļaujas derīguma termiņš
beidzies 05.07.2005.)
27.02.2006. viesu nama pārbūve pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 06 0146341300
20.11.2009. viesu nams 003 pieņemts ekspluatācijā, akta
kods 9025080130000
02.10.2013. viesu nams un divas saimniecības ēkas
pieņemtas ekspluatācijā, akta kods 13033740130000

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atcelt kā
realizētu

Atcelt

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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21.

Bražciems 0702

08.09.2004.

D Moteļa un
atpūtas ēku
komplekss
Dz Savrupmāja

Meža zemes atmežošana. Piebraucamo ceļu
paredzēts izveidot no Rīgas-Ventspils šosejas.
Likvidējams esošais zemes ceļš
Ganu ielas plānošana kā piebrauktuvi Lielupei.
Zemesgabala sadale.
Zemesgabala
sadale.
Katru
jaunizveidoto
zemesgabalu savienot ar Laipu ielu.

Nav

-

Bražciems 0702

22.

Slokas iela 107

20.10.2004.

23.

Teritorija Bražciemā starp
Babītes ielu, Bražciema ielu,
dzelzceļu un Lielupi

20.10.2004.

J Vienģimenes
dzīvojamā ēka;
apkalpes iestāde,
atpūtas iestāde

24.

Rotas iela 7

17.11.2004.

P Savrupmāja

25.

Bulduri 1001

1.12.2004.

PK

26.

Sabiedriskais centrs Vaivaros

26.01.2005.,
13.04.2005.

27.

Teritorijai, starp Latgales ielu,
Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un
Raiņa ielu

28.

20.07.2006. būvatļauja Nr. 45-j viesnīcas kompleksa
1. kārtai, 2011. gadā būvdarbi uz laiku apturēti (PPN
06.05.2011. vēstule Nr. 14-1/1239)
-

Atstāt spēkā

Nav

-

-

Nav

-

Laipu iela 4

17.11.2015. dzīvojamā māja (001) pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 15 03898 0130000
Pieņemtas ekspluatācijā dzīvojamās mājas Laipu ielā 1,
Laipu ielā 2, Laipu ielā 4, Laipu ielā 6, Laipu ielā 8, Laipu ielā
11, Laipu ielā 14, Laipu ielā 16
12.09.2008. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 080201300

Atstāt spēkā

Rotas ielas paplašināšana līdz 5,5 m un 1,0 platu
gājēju celiņu izveide ielas abās pusēs. Piebraucamā
ceļa izbūve teritorijas iekšpusē.
Meža zemju atmežošana, zemesgabala sadalīšana.

Nav

-

Rotas iela 7

Nav

-

Bulduri 1117
Bulduri 1115
Bulduri 1206 (tagad
5. līnija 2)

23.04.2010. pieņemti ekspluatācijā ēkas gāzes apgādes
ārējie tīkli, akta kods 10025890130000
12.11.2013. pieņemts ekspluatācijā ielas posma
apgaismojums, akta kods 13032900130000
04.10.2006. būvatļauja Nr. 67-j parka teritorijas
labiekārtošanai Bulduri 1206, 3. līnija 1A, 4. līnija 1A
29.12.2011.
pieņemta
ekspluatācijā
ārstniecībasreitterapijas nodaļa un zirgu izjādes manēža, akta kods
11029410130000
12.02.2016. būvatļauja Nr. 231 daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku kompleksa būvniecībai apstrīdēta
14.11.2007. būvatļauja Nr. 276 dzīvojamās mājassavrupmājas jaunbūvei
25.07.2019. pieņemta ekspluatācijā dzīvojamā māja –
savrupmāja, akta kods 19025770130000 (19 04662
0130000)
12.05.2008. būvatļauja Nr. 18-j dzīvojamās mājas –
savrupmājas un saimniecības ēkas kompleksa jaunbūvei,
būvatļaujas derīguma termiņš 11.05.2009.
12.12.2012. metālapstrādes ceha būvniecības 1. kārta
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 12031680130000

Atstāt spēkā

J, JK, T, M, PK

Meža zemju atmežošana zem apbūves un
pievedceliņiem. Ietves gar brauktuvēm teritorijā.
Skautu iela jāpārbūvē ar gājēju ietvēm izbūvētu ielu.

Nav

-

Skautu iela 2
Kauguru iela 3

09.03.2005.

S, DP

Zemesgabalu robežu pārkārtošana, zemesgabala
atdalīšana un apvienošana.

Nav

-

Latgales iela 8
Latgales iela 6

Upes ielā 1A

09.03.2005.

Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana.
Piekļūšana 4. parcelei paredzēts ceļa servitūts 1.

Nav

-

Upes iela 1A

29.

Sloka 7122

09.03.2005.

JK Savrupmāja,
sporta būve kā
palīgizmantošana
Rūpniecības
teritorija

Nav

-

Sloka 7122

30.

Teritorijai, starp Laidzes, Tirzas
un Skolas ielām

27.04.2005.

DP, S, T

Piebraukšanas ceļš no “C” puses paplašināts līdz
10,5 m platumam. Paredzēta tieša automašīnu
izbraukšana – pa vārtiem uz ēkas ass “A”. Gatavā
produkcija tiek izvesta pa vārtiem uz ass “14”, tālāk
izbraucot uz Jūrkalnes ielu.
Meža zemes atmežošana, gruntsgabalu robežu
atmežošana. Projektēts Tirzas ielas turpinājums no
Skolas ielas līdz Laidzes ielai.

Nav

-

Skolas iela 5
Tirzas iela

20.03.2008. daudzfunkcionāla sporta kompleksa 1. kārta:
skatītāju tribīnes pieņemtas ekspluatācijā, akta kods
08021041300
20.03.2008. Tirzas ielas pārbūve pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 08021061300
-

Atstāt spēkā

31.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Slokas ielā 95/97

25.05.2005.

P

Nav

-

-

32.

Zemesgabals Jūrmalā,
Veidenbauma ielā 3

08.06.2005.

DzM

Nav

-

33.

Zemesgabals Jūrmalā,
Dāvja ielā 48/50

06.07.2005.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi

Nav

34.

Kūdras rajons

03.08.2005.

D, J, DzS, Dz, I, DP

Zemesgabala sadale. Zemes līmeņa paaugstināšana
teritorijas D daļā Jauna piebraucamā ceļa izbūve
esošā ceļa vietā.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana zem
ēkām. Piekļuve ēkām no Upeņu ielas un no plānotās
Smilgu ielas.
Zemesgabala
sadale.
Iebrauktuve
viena
zemesgabala teritorijā organizēta no Dāvja ielas,
pārējās piecas no rekonstruētās Matildes ielas
puses, izveidojot strupceļa ielas gabalu iebraukšanai
divās zemesgabala teritorijās.
Plānots ielu tīkls – brauktuves, ietves un veloceliņi
pa veco ceļu līdz Kauguriem un Ķemeru parku.

Smilgu iela 1

16.05.2008. būvatļauja Nr.103 rindu mājas būvniecībai

Atstāt spēkā

-

Dāvja iela 50

20.02.2009. būvatļauja Nr. 34 divu ģimeņu dzīvojamās
mājas būvniecībai, pārreģistrēta 20.02.2015. ar lēmumu
Nr. 250

Atstāt spēkā

Nav

-

-

Atcelt

Nav

-

Dzintari 1510

PPN atzinusi par nepiemērojamu
02.07.2013. saskaņots tehniskais projekts 1278 20/0,4kV
transformatora apakšstacijas TP-232 pārbūvei
25.01.2010. Dzintaru mežaparka 2. kārta pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 10022520130000

35.

Zemesgabals Jūrmalā,
Dzintari 1510

03.08.2005.

DP

Blakus esošās Madonas ielas izbūve. Veloceliņu
iecerēts izbūvēt gar mežaparka robežu pie

Atcelt

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atcelt

Atstāt spēkā
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36.

Teritorijai starp Rotas ielu,
Bulduru prospektu, 23. un
25. līnijām

15.09.2005.

37.

Zemesgabali Jūrmalā, Silu ielā 35
un Kadiķu ielā 30 (Attīstības
plāna grozījumi)

15.09.2005.

38.

Zemesgabals Jūrmalā,
Rotas ielā 21
(detālplānojuma grozījumi)

15.09.2005.
(grozījumi)

J

39.

Zemesgabali Jūrmalā, Emīlijas
ielā 13, 15, 17, Ķemeru ielā 16A
un 16B (Attīstības plāna
grozījumi)

15.09.2005.

J

40.

Zemesgabals Jūrmalā,
Edinburgas prospektā 27.
(Attīstības plāna grozījumi)
Teritorija Jūrmalā, starp Grīvas
ielu un Lielupi, ietverot
zemesgabalus Grīvas ielā 12, 18
un Ķīšu ielā 3, 4 (Attīstības plāna
grozījumi)

15.09.2005.

J-1; J-2L DP

29.09.2005.

J, DP, T, I

Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda
Meierovica prospektu,
Gončarova un Akas ielām un
pludmali
Jūrmalā, zemesgabalam Baznīcas
ielā 5

13.10.2005.

JK

27.10.2005.

JK

Jūrmalā, Dubultos teritorijai
starp Slokas ielu, apbūvi Liedaga
ielā, Baznīcas ielu un pludmali
Zemesgabalam Jūrmalā,
33. līnijā 1

22.12.2005.

PK. JK. I

02.03.2006.

P

02.03.2006.

P

41.

42.

43.

44.

45.

46.

„Sabiedrisko
iestāžu teritorija”S; “”Priežu parka”
rajons ar apbūvi”- P

jaunveidojamās Madonas ielas posma. Aizkraukles
un Mālpils ielu pārbūve.
Meža zemes atmežošana, zemesgabalu sadale.
Plānota brauktuves izbūve 23. Un 25. līnijā. ar gājēju
ietvi vienā ielas pusē. Plānota gājēju ietve Bulduru
prospektā un Rotas ielā gar DP teritorijas robežu.
Zemesgabalu sadalīšana, meža zemes atmežošana
zem ēkām. Iebrauktuves zemesgabalā plānotas no
Silu un Kadiķu ielas bez koku izciršanas un
izmantojot jau dabā esošus ceļus.
Posmā no 27. līnijas un Rotas ielas krustojuma tiek
saglabāts gājēju ceļš izejai uz jūru, saskaņā ar
apstiprināto
detālplānojumu.
Projektēta
piebrauktuve zemesgabalā no Rotas ielas.
Piekļūšana plānota atbilstoši to adresēm.

Nav

-

Bulduru prospekts
119

29.03.2016. dzīvojamā māja – savrupmāja (002) nodota
ekspluatācijā, akta kods 1603982130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Kadiķu iela 30

12.09.2008. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 08022191300

Atstāt spēkā

Nav

-

Rotas iela 21

30.09.2014. būvatļauja Nr. 1965 reprezentācijas ēkas –
atpūtas ēkas būvniecībai, derīguma termiņš 25.09.2019.

Atstāt spēkā

Nav

-

Emīlijas iela 13
Emīlijas iela 15
Ķemeru iela 16B

Atstāt spēkā

Ropažu ielas pārbūve zemesgabala robežās,
izbūvējot brauktuves, vietas automašīnu stāvvietām
un gājēju celiņu.
Zemesgabala sadale. Zemesgabalus paredzēts
nožogot pa robežām.

Nav

-

Edinburgas prospekts
27

13.06.2017. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 17 04204 0130000
12.12.2008. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 08 022591300
28.12.2007. būvatļauja Nr. 303 dzīvojamās mājas –
savrupmājas jaunbūvei, būvdarbi apturēti uz laiku;
23.08.2007. dzīvojamās mājas gāzes apgādes izbūve
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 07 01949 1300
12.01.2006. būvatļauja Nr. 11 dzīvojamās mājas pārbūvei,
derīguma termiņš 15.01.2007.

Nav

-

Nav

-

31.10.2017. AS „Gaso” vidēja spiediena sadalošais gāzes
vads pieņemts ekspluatācijā, akta kods 17043000130000
20.07.2016. pieņemtas ekspluatācijā dzīvojamās mājas –
savrupmājas
0.08.2014. pieņemta ekspluatācijā elektroapgādes ārējā
sadalošā tīkla un KTA izbūve, akta kods 140359901300000
13.12.2012. atpūtas ēka, trīs dzīvojamās mājas, divģimeņu
dzīvojamā māja pieņemtas ekspluatācijā, akta kods
12031700130000

Atstāt spēkā

Noteikti piebraucamie un gājēju ceļi. Gončarova iela
plānota kā piebraucamā iela, Akas iela kā gājēju iela,
Projektējams ceļa servitūts par labu zemesgabalam
Aspazijas ielā 4.
Zemesgabala sadale. Baznīcas un Sarkano ielu
pārbūve, izveidojot ietves. Iebrauktuve no Parka
ielas.

Grīvas un Bernātu
ielas
Bernātu iela 3
Bernātu iela 7
Bernātu iela 9
Bernātu iela 1720
Zigfrīda Meierovica
prospekts 11

Nav

-

Parka iela 4

27.11.2009. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 09025130130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Baznīcas iela 2B

10.06.2008. paviljons – nomas punkts un kafejnīca
pieņemti ekspluatācijā, akta kods 08 02204 1300

Atstāt spēkā

Nav

-

33. līnija 1

Atstāt spēkā

Nav

-

Medņu iela 42

31.08.2017. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 17041390130000
10.10.2013. būvatļauja Nr. 1984 dzīvojamās mājas –
savrupmājas jaunbūvei, 05.02.2019. ar būvvaldes lēmumu
Nr. BIS-BV-4.10-2019.-292(242)
būvdarbu
veikšanas
derīguma termiņš pagarināts līdz 27.01.2022
31.08.2017. akceptēta apliecinājuma karte Nr. 1941
fasādes vienkāršotai atjaunošanai, 29.08.2018. saņemta
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
būvdarbi nav pabeigti
11.09.2007. būvatļauja Nr. 185 dzīvojamās mājas
būvniecībai, derīga līdz 05.08.2014.
29.09.2017. pieņemta ekspluatācijā sadales gāzesvada
izbūve pa Iecavas ielu uz objektu Iecavas ielā 4, akta kods
17042620130000
16.11.2007. būvatļauja Nr. 245 dzīvojamās mājas –
savrupmājas būvniecībai

33. līnijas
izbūve
gruntsgabala
Nobrauktuves uz teritoriju no 33. līnijas.
Meža zemes atmežošana.

robežās.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Medņu ielā 42

47.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 145

13.07.2006.

JK, PK

Zemesgabala sadale divās daļās, katrai paredzēta
sava iebrauktuve – A daļai no Gaidas ielas, bet B
daļai saglabāta esošā no Kāpu ielas.

Nav

-

Kāpu iela 145

48.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Iecavas ielā 4

13.07.2006.

JK

Autotransporta un gājēju kustība risināta
izmantojot esošo ielu tīklu. Bārtas un Iecavas ielas.
Iecavas ielas posma pārbūve ar gājēja celiņa izbūvi,
piebrauktuves no Iecavas ielas.

Nav

-

Iecavas iela 4

49.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 15

10.08.2006.

JK

Plānota ietve uz Kaugurciema ielas gar zemesgabala
robežām.

Nav

-

Kaugurciema iela 15

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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50.

Zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu
prospektā 34
Zemesgabalam Jūrmalā, Amatas
ielā 1 un Amatas ielā 3A

01.02.2008.

Dz

Zemesgabalu paredzēts nožogot pa robežām līdz
Mellužu prospekta un Grāvju ielas pārbūvei.
Zemesgabalu apvienošana, nožogošana.

Nav

-

Mellužu prospekts 34

Nav

-

Amatas iela 1

Nav

-

-

Nav

-

-

-

Nav

-

-

Uzsākti DP grozījumi

J

Satiksmes risinājums ietver izveidot rotācijas apli
Ventspils šosejas-Asaru prospekta – Talsu šosejas
krustojumā.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana līdz
40 % no zemesgabala platības. Iebrauktuves
zemesgabalos plānotas no esošās Viņķu ielas..
Piekļūšana paredzēta no Kapteiņa Zolta ielas ar
vienu iebrauktuvi.
Esošā zemesgabala sadale.

05.11.2008. viesu nams pieņemts ekspluatācijā, akta kods
08 02267 1300
10.05.2011. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (3
korpusi)
pieņemtas
ekspluatācijā,
akta
kods
12031230130000
-

17.01.2008.

J

Zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu
ielā 30, Alkšņu ielā 29 un
Atbalss ielā 1
Zemesgabalam Jūrmalā,
Viņku ielā 21

17.01.2008.

K

17.01.2008.

P

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kapteiņa Zolta ielā 140
Zemesgabalam Jūrmalā,
Dubultu prospektā 101
Zemesgabalam Jūrmalā,
Bulduru prospektā 1

17.01.2008.

JK

27.12.2007.

Nav

-

-

-

06.12.2007.

J

Zemesgabala sadale.

Nav

-

Bulduru prospekts 1

57.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Rembates ielā 2

06.12.2007.

D

Plānota gājēju ietve uz Rembates ielas gar
zemesgabala robežu.

Nav

-

Rembates iela 2

58.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Caunu ielā 1/3

06.12.2007.

P

Zemesgabala sadale. Paredzēts nožogot Medņu ielā
pa iedibinātajām žogu līnijām. Iebrauktuve no
Caunu ielas.

Nav

-

Caunu iela 1

59.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Cīruļu ielā 47

06.12.2007.

Dz

Zemesgabala sadale. Paredzēts nožogot pa
zemesgabalu robežām. Zemesgabala nr. 5 plānots
kā satiksmes josla piebraukšanai pie zemesgabala
nr. 3, nr. 4 un nr. 2. No Cīruļu ielas paredzēta
piebrauktuve zemesgabalam nr. 1.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana.
Plānojamiem zemesgabaliem plānojama piekļūšana
no Dāvja ielas, veidojot jaunu zemes vienību.
No Tirgoņu ielas ir plānota iebrauktuve teritorijā un
rekonstruējamās
ēkas
pazemes
stāvvietā.
Nobrauktuve ir plānota perpendikulāri Tirgoņu ielai.
Zemesgabala sadale. Iebrauktuves DP teritorijā
noteiktas no Dzintaru prospekta.
Gājēju celiņa izveide no Brīvības prospekta uz
pieguļošo meža teritoriju.

Nav

-

Cīruļu iela 47

51.

52.

53.

54.
55.
56.

60.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Dāvja ielā 94

06.12.2007.

P

61.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Tirgoņu ielā 9

06.12.2007.

J

62.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Dzintaru prospektā 41
Zemesgabalam Jūrmalā,
Brīvības prospektā 50

06.12.2007.

JK

06.12.2007.

P

63.

27.05.2016. būvatļauja Nr. 1015 saimniecības ēkas Nr. 003
pārbūvei par viesu namu, 29.0.2019. ar būvvaldes lēmumu
Nr. BIS-BV-4.10-2019-1389(1217) būvatļauja grozīta un
pagarināts būvdarbu veikšanas derīguma termiņš līdz
24.03.2020.
Saskaņā ar detālplānojumu veikta ēku funkciju maiņa:
07.03.2008. ar būvvaldes lēmumu Nr. 120 akceptēta ēkas
001 vienkāršotās pārbūves apliecinājuma karte – mainīta
funkcija daļai telpu – moteļa numuri mainīti uz istabām
atbilstoši mērķim dzīvojamajā mājā
10.07.2008. ar būvvaldes lēmumu Nr. 415 akceptēta
saimniecības ēkas vienkāršotās pārbūves apliecinājuma
karte – funkcijas maiņa no nedzīvojamo ēku palīgēkas uz
dzīvojamo māju palīgēku, veicot funkcijas maiņu daļai telpu
atbilstoši paredzētajam lietošanas mērķim
PPN 01.08.2018. vēstule Nr. 14-1/2020 – DP nav
piemērojams
[07.06.2002.būvatļauja Nr. 117 dzīvojamās
mājas
jaunbūvei
26.05.2015. apliecinājuma karte Nr. 919 dzīvojamās mājas
pieslēgšanai pilsētas ūdensvada tīklam (ieceres realizācijas
termiņš – 2 gadi)]
20.12.2018. dvīņu māja pieņemta ekspluatācijā, akta kods
18041650130000 (18045270130000)

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atcelt

Atcelt

Atcelt
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atcelt

Atstāt spēkā

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

Tirgoņu iela 9

13.08.2015. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 15038050130000

Atstāt spēkā

Nav

-

09.10.2012. būvatļauja Nr. 1793 dzīvojamās mājas
pārbūvei un darbnīcas ēkas būvniecībai
PPN 22.08.2018. izziņa Nr.14-2/72 – DP nav piemērojams
[17.07.2015. paskaidrojuma raksts Nr. 1390 0,4 kV
elektrotīkla jauna pieslēguma izbūvei, atzīme par būvdarbu
pabeigšanu 12.02.2016.
23.02.2016. paskaidrojuma raksts Nr.301 dzīvojamās ēkas
un saimniecības ēkas nojaukšanai, būvvaldes 29.04.2016.
izziņa Nr. 701 par ēku nojaukšanu]

Atstāt spēkā

Nav

Dzintaru prospekts
41
Brīvības prospekts 50

Atcelt
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64.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Prīmulu ielā 7

06.12.2007.

JK

65.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Miera ielā 27A

06.12.2007.

Dz

66.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 155/157

06.12.2007.

JK

67.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Viņķu ielā 32

22.11.2007.

P

68.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Salaspils ielā 5
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 118
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kadiķu ielā 29
Zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru
prospektā 52, Bulduru prospektā
54 un Vidus prospektā 51

22.11.2007.

J

22.11.2007.

J

Zemesgabala sadale. Iebraukšana paredzēta no
Prīmulu ielas puses. Izvērtēt Prīmulu ielas
nodalījuma joslu.
Meža zemes atmežošana zem ēkām, iebrauktuvēm
un komunikācijām Miera ielas nodalījuma joslas
veidošana. Piekļūšana zemesgabalam paredzēta no
Miera ielas.
Paredzēts saglabāt esošo iebrauktuvi zemesgabalā
un esošos piebraucamos ceļus ēkām. Skautu un
Kāpu
ielas
krustojumā
paredzēts
ielas
paplašinājums.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana.
Viņķu ielas pārbūve, paredzot gājēju celiņu.
Iebrauktuve no Viņķu ielas, satiksmes joslas izbūve.
Meža zemes atmežošana. Iebraukšana gruntsgabalā
paredzēta no Salaspils ielas puses.
Nobrauktuve uz teritoriju paredzēta no Gaidas ielas.

22.11.2007

P

Meža zemes atmežošana.

22.11.2007.

D

Plānotās iebrauktuves no Bulduru prospekta un no
Vidus prospekta.

Nav

-

Bulduru prospekts 52
Bulduru prospekts 54

72.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Aveņu ielā 9

12.11.2007.

P

Nav

-

-

73.

Zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības
prospektā 26A un Brīvības
prospektā 28A
Zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu
ielā 18 un Bišu ielā 18A

12.11.2007.

P

Esošā zemesgabala sadale divos zemesgabalos
Meža zemes atmežošana varētu būt nepieciešama
nelielā meža zemes platībā zem apbūves. Aveņu un
Laimas esošo ielu daļu pārbūve attiecīgi 6,0 m un
3,5m platumā un ietvi 1 m platumā.
Meža zemes atmežošana.

Nav

-

Brīvības prospekts
26A

12.11.2007.

K

Nav

-

-

Zemesgabalam Jūrmalā,
Vēju ielā 5

12.11.2007.

J

Nav

-

Vēju iela 5A

12.11.2007.

JK

Zemesgabalu apvienošana, jaunā zemesgabala
iežogošana pa robežām. Piekļūšana risināta no Bišu
ielas.
Zemesgabala sadale. Iebrauktuves izbūve uz Vēju
ielas. Piekļūšana zemesgabalam no Kāpu ielas un
Vēju ielas
Salacas un Bārtas ielu pārbūve.

Nav

-

Salacas iela 2

12.11.2007.

J

Nav

-

Iecavas iela 5

04.10.2007.

D

Nav

-

-

13.09.2007.

J

Zemesgabalu paredzēts nožogot pa robežām.
Piekļūšana tiek ieteikta no Bārtas ielas.
Vienības prospekta pārbūve no Bulduru prospekta
līdz izejai uz jūru. Piebraucamā ceļa izveide.
Saglabāt esošo iebrauktuvi.

Nav

-

Bulduru prospekts 41

13.09.2007.

P

Meža zemes atmežošana. Zemesgabalu ieteicams
iežogot pa robežām. Piekļūšana risināta no Ausekļa
ielas.

Nav

-

Ausekļa iela 34A

13.09.2007.

P

Meža zemes atmežošana zem ēkām, iebrauktuvēm,
komunikācijām un labiekārtojuma, paredzēts
nožogot pa zemesgabala juridiskajām robežām.
Ieteicamā iebrauktuve no Žubītes ielas.

Nav

-

Žubītes iela 55

69.
70.
71.

74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.

81.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Salacas ielā 2
Zemesgabalam Jūrmalā,
Iecavas ielā 5
Zemesgabalam Jūrmalā,
Vienības prospektā 2
Zemesgabalam Jūrmalā,
Bulduru prospektā 41
Zemesgabalam Jūrmalā,
Ausekļa ielā 34A

Zemesgabalam Jūrmalā,
Žubītes ielā 55

Nav

-

-

Nav

-

Miera iela 27A

Nav

-

Kāpu iela 155/157

Nav

-

Nav
Nav

-

Atcelt

22.08.2014. ārējās elektroapgādes 0.4kV kabeļa posma
izbūves vienkāršots projekts Nr. 1660

Atstāt spēkā

11.12.2014.
būvniecībai

ēkas

Atstāt spēkā

Viņķu iela 32

14.08.2006. (!) būvatļauja Nr. 210 ģimenes mājas
būvniecībai

Atstāt spēkā

-

Salaspils iela 5

Atstāt spēkā

-

Kāpu iela 118

22.03.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-1347 (528)
dzīvojamās mājas būvniecībai
06.08.2014. būvatļauja Nr. 1535 atpūtas iestādes nulles
cikla būvniecībai (Tiesvedība – Augstākajā tiesā)!
07.11.2014. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 14036870130000
07.11.2014. dzīvojamā māja (004) pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 14 03686 0130000

Atstāt spēkā

-

būvatļauja

Nr. 2267

pansionāta

Atstāt spēkā
Atcelt

Atcelt

26.09.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-5155(2127)
ģimenes mājas būvniecībai
-

Atstāt spēkā

Atcelt

27.03.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1360(533)
mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai, projektēšanas
nosacījumu izpildes termiņš 23.03.2020.
12.11.2013. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas
nodošana ekspluatācijā. Akts. Kods 13033880130000
20.06.2016. Divu ģimeņu dzīvojamās mājas – savrupmājas
nodošana ekspluatācijā. Akts. Kods 16040220130000
-

Atstāt spēkā

09.03.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-1098(436)
savrupmājas un palīgēkas pārbūvei
2013. un 2014. gadā saskaņoti vienkāršotie inženiertīklu
projekti (ŪKT, ELT, GAT), rakšanas darbu atļaujas nav
izsniegtas
06.08.2014. akceptēts būvprojekts Nr. 1545 dzīvojamās
mājas – savrupmājas jaunbūvei, būvatļauja nav izsniegta
(?)
17.08.2011. dzīvojamās mājas būvniecības 1. kārta
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 11028580130000
01.02.2010. ārējo ūdensvada tīklu izbūve pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 10022290130000

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā
Atcelt

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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82.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Rūdolfa Blaumaņa ielā 15
Zemesgabalam, Jūrmalā,
Ceriņu ielā 4
Zemesgabalam Jūrmalā,
Skolotāju ielā 3
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 115
Zemesgabalam Jūrmalā,
Miera ielā 14
Zemesgabals Jūrmalā,
Zaķu ielā 3

30.08.2007.

JK

Zemesgabala sadale. Drīkst iežogot.

Nav

-

Ceriņu iela 3

30.08.2007.

J

Zemesgabalu plānots nožogot pa robežām. Būves
nojaukšana.

Nav

-

Ceriņu iela 4

09.08.2007.

JK

09.08.2007.

JK

Zemesgabalu paredzēts nožogot pa robežām.

Nav

-

Kāpu iela 115

09.08.2007.

P

Nav

-

Miera iela 14A

09.08.2007.

P

Nav

-

Zaķu iela 3

Zemesgabals Jūrmalā,
Viņķu ielā 26
Zemesgabals, Jūrmalā,
Jūras ielā 49

09.08.2007.

Dz

Nav

-

Viņķu iela 26

21.06.2007.

JK

Nav

-

-

90.

Zemesgabals, Jūrmalā,
Viršu ielā 15

21.06.2007

P

Nav

-

91.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 36

25.01.2007.

JK

Zemesgabala sadale, nožogošana pa robežām.
Miera ielas un satiksmes joslas nodalījuma joslas.
Meža zemes atmežošana zem ēkām, iebrauktuvēm,
komunikācijām un labiekārtojuma, nožogošana pa
zemesgabala robežām. Piekļūšana no Zaķu ielas.
Zemesgabala sadale. Meža zemes atmežošana.
Viņķu ielas pārbūve, paredzēta gājēju ietve.
Iebraukšana paredzēta no Jūras ielas. Konkordijas
ielas labiekārtošana gruntsgabala robežās.
Piebraucamā ceļa izbūve gruntsgabaliem no
Konkordijas ielas.
Meža zemes atmežošana. Viršu un Mētru ielu
pārbūve, ietvju ierīkošana. Iebrauktuves no Mētru
un Viršu ielām.
Izstrādājama jauna adrese – Vēžu iela 8. Plānotā
piebrauktuve zemesgabalam – no Vēžu ielas.

Nav

92.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Rubeņu ielā 102A

25.01.2007.

P

93.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Gulbju ielā 4

25.01.2007.

P

94.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 55A
Zemesgabali Jūrmalā, Amulas
ielā 2, Ventas ielā 1A,
Jaundubulti 0102
un Jaundubulti 0104
Teritorijai Jūrmalā, starp
Dzintaru prospektu, Gulbenes
ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes
ielu

12.01.2007.

JK

21.06.2007.

JK

Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana.
Jaunizveidotajos zemesgabalos piebraukšanai
paredzēts iebraucamais ceļš ar perpendikulāru
nobrauktuvi no Rubeņu ielas.
Paredzēts nožogot no Dagnijas ielas. Meža zemes
atmežošana zem ēkām, iebrauktuvēm un
komunikācijām. Plānotas iebrauktuves no Dagnijas
ielas.
Meža zemes atmežošana, Celmu ielas pārbūve
zemesgabala robežās.
Amulas un Ventas ielu pārbūves.

12.11.2007

J

97.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Slokas ielā 101

13.02.2008.

P

98.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Rēzeknes pulka ielā 9

13.02.2008.

J

99.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Grāvju ielā 38
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu iela 120

08.05.2008.

P

Gulbenes ielas izbūve no Piebalgas ielas līdz
Dzintaru prospektam; Piebalgas ielas izbūve no
Gulbenes ielas līdz Piestātnes ielai. Brauktuves un
ietves renovācija Dzintaru prospekta posmā no
Piestātnes ielas līdz Gulbenes ielai un Piestātne ielas
posmā no Dzintaru prospekta līdz Piebalgas ielai.
Meža zemes atmežošana, zemesgabala sadale.
Paredzēts nožogot pa juridiskajām robežām.
Iebrauktuve no Slokas ielas.
Meža zemes atmežošana, zemesgabala sadale.
Plānotās iebrauktuves no Jasmīnu, Rēzeknes pulka
un Kuldīgas ielām.
Zemesgabala sadale. Piekļūšana no Grāvju ielas un
Ģertrūdes ielas. Meža zemes atmežošana.

12.03.2008.

J

83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.

95.

96.

100.

25.08.2015. atpūtas nams pieņemts ekspluatācijā, akta
kods 15038510130000
03.07.2012. divu ģimeņu dzīvojamā māja pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 12030650130000
-

Atstāt spēkā

21.12.2009. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 09025250130000
30.01.2019. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 19045560130000
04.03.2015. būvatļauja Nr. 294 (pagarināts 09.03.2010.
izdotās būvatļaujas Nr. 91 derīguma termiņš līdz
17.02.2016.) savrupmājas būvniecībai
10.05.2006. būvatļauja Nr. 99 dzīvojamās mājas
rekonstrukcijai un saimniecības ēkas jaunbūvei
-

Atstāt spēkā

Viršu iela 15

19.12.2014. būvatļauja Nr. 2303 savrupmājas un garāžas
jaunbūvei, derīguma termiņš 12.04.2016.

Atstāt spēkā

-

Kaugurciema iela 36

Atstāt spēkā

Nav

-

-

08.07.2016. ar būvvaldes lēmumu Nr. 1301 akceptēta
būvniecības iecere īpašuma ārējai elektroapgādei,
15.12.2016. saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
-

Nav

-

Atstāt spēkā

Nav

-

Kāpu iela 55A

08.09.2011. būvatļauja Nr. 1422 divu dzīvojamo māju –
savrupmāju jaunbūvei, derīguma termiņš 01.10.2016.
02.12.2013. pieņemta ekspluatācijā sadales gāzes vada
izbūve, akta kods 13033890130000
01.12.2008. būvatļauja Nr. 288 savrupmājas būvniecībai

Nav

-

Amulas iela 2

Atstāt spēkā

Nav

-

Dzintaru prospekts
36

27.03.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1361(531)
kopmītņu kompleksa pārbūvei par atpūtas iestādi –
veselības, izglītības, sporta centru un atpūtas kompleksu,
nav saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
08.05.2014. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (002)
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 14 03545 0130000

Nav

-

Slokas iela 101

Būvatļauja savrupmājas jaunbūvei 05.02.2019.

Nav

-

Jasmīnu iela 10

13.10.2017. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 17042820130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Grāvju iela 38

Atstāt spēkā

Nav

-

Kāpu iela 120

25.11.2014. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 14036350130000
12.09.2018. ar būvvaldes lēmumu Nr.2084 atcelta
08.03.2013. izdotā būvatļauja Nr. 397 mazstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai

Nav

-

Atstāt spēkā
Atcelt

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atcelt

Atcelt

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atcelt

Atcelt
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101.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 89
Zemesgabalam Jūrmalā,
Dārzu ielā 7
Zemesgabalam Jūrmalā, „Slokas
darījumu parks” Graudu ielā 4

24.04.2008.

JK, DP

22.05.2008.

J

22.05.2008.

D

104.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Gulbju ielā 2

05.06.2008.

P

105.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Pils ielā 1

05.06.2008.

S, PK

106.

Zemesgabaliem Jūrmalā,
Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37

05.06.2008.

DzD

107.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Bulduru prospektā 67

03.07.2008.

P

108.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Cīruļu ielā 51

03.07.2008.

P

109.

Zemesgabaliem Jūrmalā,
Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru
prospektā 11

03.07.2008.

JK, DP (M)

110.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Ērgļu ielā 6

03.07.2008.

111.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Jaunā ielā 64

03.07.2008.

Darījumu iestādes
Mazstāvu
daudzdzīvokļu
apbūve Savrupmāju
apbūve
S

112.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciems 4

03.07.2008.

JK

113.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 39

03.07.2008.

JK

102.
103.

Paredzēts nožogot pa zemesgabala robežām un
piegulošajās ielās pa sarkanajām līnijām.
Teritorijā paredzēta piebrauktuve 5,5m platumā,
paredzot šīs piebrauktuves pieslēgumu Dārzu ielai.
Zemesgabala sadale. Ieteicamās iebrauktuves
zemesgabalos – piebraucamais ceļš paredzēts
perpendikulāri Graudu ielai.

Nav

-

-

Nav

-

-

Nav

-

Graudu 4E
Graudu 4D

Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana.
Iebrauktuves paredzētas no Rubeņu un Dagnijas
ielām.
Piebraukšana zemes gabalam Pils ielā 1 organizēta
no divām pusēm – pieslēgums veidots
ziemeļrietumu daļā no Parka ielas un teritorijas
dienvidaustrumu daļā, pieslēdzoties Pils ielas un
Zigfrīda Meierovica prospekta savienojumam.

Nav

-

-

Nav

-

Pils iela 1
(13000101601)

Esošo zemesgabalu apvienošana. Piebraukšana
organizēta no Latgales un Lēdurgas ielas. Tiek
paredzēti Latgales un Lēdurgas ielu pieslēgumi
Tallinas ielai, kā arī to pārbūve, izveidojot brauktuvi
un gājēju ietvi.
Zemesgabala sadale.

Nav

-

-

Nav

-

Ernesta Birznieka
Upīša iela 2

Zemesgabala sadale. Cīruļu un īves ielu
noasfaltēšana. Piekļūšana no Cīruļu un Īves ielas.
Meža zemes atmežošana zem ēkām, iebrauktuvēm
un komunikācijām.
Jaunu zemes vienību izveide. Apvienojot un sadalot
esošos. Teritoriju ir paredzēts iežogot. Piekļūšana
zemesgabaliem plānots nodrošināt no Rūjienas un
Smiltenes ielu krustojuma un Lazdonas ielas.
Savukārt īpašumam Dzintaru prospektā 9
piekļūšana tiks nodrošināta no Dzintaru prospekta
pa Ļaudonas ielu.
Teritoriju paredzēts iežogot. Piekļūšana no Ērgļu
ielas pa esošo iebrauktuvi.

Nav

-

-

Nav

-

Nav

Zemesgabala sadale. Rekomendējams paplašināt
brauktuves 5,5 m platumā Teātra ielai un 6 m
platumā Kalnciema un Jaunajai ielai.
Zemesgabala sadale. Paredzēts nožogot pa
robežām. Plānota iebrauktuve no Kaugurciema
ielas.
Piekļūšana no Vēžu ielas. Paredzēts nožogot pa
robežām.

-

Atstāt spēkā
Atcelt

14.10.2016. ar Nr. 2034 akceptēta būvniecības iecere
īpašuma ārējai elektroapgādei (būvdarbi pabeigti)
10.08.2019. ar Nr.1791 akceptēta būvniecības iecere
īpašuma ārējai elektroapgādei (būvdarbi pabeigti)
-

Atstāt spēkā

02.06.2017. apliecinājuma karte Nr. 1173 ēkas fasādes
vienkāršotai atjaunošanai, atzīme par būvdarbu
pabeigšanu 15.03.2018.
02.06.2017. apliecinājuma karte Nr. 1172 telpu grupas
vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas,
atzīme par būvdarbu pabeigšanu 15.03.2018.
19.07.2017. paskaidrojuma raksts Nr. 1602 betona bruģa
atjaunošanai, būvdarbi pabeigti 16.02.2018.
04.08.2017. apliecinājuma karte Nr. 1737 gāzes pievada
izbūvei 04.08.2017.
-

Atstāt spēkā

31.10.2014. pieņemta ekspluatācijā ārējo gāzes vadu tīklu
izbūve, akta kods 14 03680 0130000 (būvatļauja
11.12.2008.)
13.10.2010. būvatļauja Nr. 1113 dzīvojamās mājas
jaunbūvei un dzīvojamās mājas (002) pārbūvei par
saimniecības ēku
-

Atstāt spēkā

Dzintaru prospekts 9

27.03.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1343 (539)
atpūtas ēkas jaunbūvei, projektēšanas nosacījumu izpildes
termiņš 04.01.2020.

Atstāt spēkā

-

Ērgļu iela 6

12.03.2015. mazstāvu daudzīvokļu dzīvojamā māja
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 15037670130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Teātra 58

Atstāt spēkā

Nav

-

Kaugurciema iela 4

Nav

-

Kaugurciema iela 39

2017. Paskaidrojuma raksts sarga mājas nojaukšanai
02.06.2017. Nr. 1146; Paskaidrojuma raksts kokapstrādes
ēkas, darbnīcas un šķūņa nojaukšanai Nr. 1147 02.06.2017.
08.01.2010. būvatļauja Nr. 3 dzīvojamās mājas un nojumes
jaunbūvei, būvatļaujas derīguma termiņš pagarināts līdz
01.04.2020., būves nododamas ekspluatācijā līdz
30.09.2022.
28.08.2015. ar būvvaldes lēmumu Nr. 1746 pagarināts
23.07.2010. izdotās būvatļaujas Nr. 720 dzīvojamās mājas
pārbūvei derīguma termiņš, būvatļauja derīga līdz

Atcelt

Atcelt

Atcelt

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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114.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 33
Zemesgabaliem Jūrmalā,
Kreimeņu ielā 1 un
Kreimeņu ielā 3
Zemesgabalam Jūrmalā,
Mārupes ielā 8A
Zemesgabalam Jūrmalā,
Medņu ielā 74
Zemesgabalam Jūrmalā,
Mellužu prospektā 19A

03.07.2008.

JK

Zemesgabala sadale divos īpašumos.

03.07.2008.

J

Zemesgabala sadale,
zemesgabala robežās.

03.07.2008.

P

03.07.2008.

P

03.07.2008.

J

119.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Mērsraga ielā 7

03.07.2008.

120.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Noliktavas ielā 3

03.07.2008.

Darījumu iestāžu
teritorija – D
Darījumu iestādes,
tirdzniecības un/vai
pakalpojumu
iestāde, kultūras,
zinātnes, pārvaldes
iestāde, sporta
būve, daudzstāvu
daudzdzīvokļu
māja,
autostāvvieta,
garāža
P

121.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Parka ielā 2

03.07.2008.

JK

122.

Kvartālam Jūrmalā, starp
Pērkona ielu, Viestura ielu,
Vienības prospektu un Lielupi

03.07.2008.

D, S

123.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Piekrastes ielā 44

03.07.2008.

J, DP, I

124.

Zemesgabalam. Jūrmalā,
Rubeņu ielā 24
Zemesgabals Jūrmalā,
Slokas ielā 45

03.07.2008.

Zemesgabals Jūrmalā,
Vasaras ielā 72

115.

116.
117.
118.

125.

126.

Nav

-

-

izbūve

Nav

-

Kreimeņu iela 1A

Meža zemes atmežošana, zemesgabalu plānots
apžogot. Paredzēta iebrauktuve no Mārupes ielas.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana,
plānotās iebrauktuves no Cīruļu un Medņu ielām.
Piebraucamam ceļam ar kadastra numuru
13000142260 izstrādāts šķērsprofila priekšlikums,
paredzot šī piebraucamā ceļa pieslēgumus Mellužu
prospektam, kā arī rekonstruējot esošo
piebraucamo ceļu daļu 6,0 m platumā un ietvi 1,5 m
platumā.
Meža zemes atmežošana. Paredzēta iebrauktuve
perpendikulāri no Mērsraga ielas. Paredzēta
Mērsraga ielas pārbūve zemesgabala robežās.

Nav

-

Nav

Kreimeņu

ielas

16.09.2020.,
30.09.2022.
-

objekts

nododams

ekspluatācijā

līdz
Atcelt
Atcelt

-

09.03.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-1088 (406)
rindu mājas jaunbūvei, projektēšanas nosacījumu izpildes
termiņš 03.02.2019.
-

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Meža zemes atmežošana, zemesgabala sadale.
Izbūvējama satiksmes josla no Noliktavas ielas.
Paredzēta Noliktavas ielas izbūve no Rubeņu ielas
līdz Viņķu ielai.
Zemesgabala sadalīšana. Parka ielas izbūve
gruntsgabala robežās, paredzot gājēju ietvi un
zaļumu joslas. Nobrauktuves perpendikulāri Parka
ielai.
Piebraukšana zemes gabaliem tiek organizēta no
Vienības prospekta un Viestura ielas. Tiek ieteikts
saglabāt esošās iebrauktuves un uzbrauktuves
teritorijā.
Zemesgabala sadale. Plānota iebrauktuve no
Piekrastes ielas, izveidojot Kalnu ielas turpinājumu.

Nav

-

Noliktavas iela 3

Nav

-

-

Nav

-

Viestura iela 24

Nav

-

Piekrastes iela 44

P

Rubeņu ielas pārbūve. Meža zemes atmežošana.

Nav

-

-

03.07.2008.

D

Nav

-

Slokas iela 45

03.07.2008.

P, I

Piebraukšana no Slokas ielas saglabājot esošās
iebrauktuves/uzbrauktuves
vietas.
Teritoriju
paredzēts iežogot.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana.
Vasaras un Marijas ielu pārbūve, plānojot braucamo
daļu 7 m platumā, gājēju ietves abpus Vasaras ielai
un Marijas ielai. Sadalot zemesgabalu divās
vienībās, iebrauktuves plānotas: A zemes gabalā no

Nav

-

Vasaras iela 72

28.12.2013. būvatļauja Nr. 2468 dzīvojamās mājas
būvniecībai

-

Atcelt

Atstāt spēkā

Atcelt

05.02.2018. būvatļauja Nr. 249 ūdens atrakciju kompleksa
„Līvu akvaparks” ēkas jumta atjaunošanai
27.06.2013. pieņemta ekspluatācijā koģenerācijas
elektrostacija, akta kods 13033230130000
05.10.2005. izdotā būvatļauja Nr. 291 pārreģistrēta
28.12.2012., derīga līdz 15.01.2014.
22.03.2013. dzīvojamās mājas 1. kārta pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 13032590130000
Būvprojekts sadalīts divos atsevišķos projektos atbilstoši
zemes vienības sadalei – Piekrastes iela 44 un Piekrastes
iela 44B
-

Atstāt spēkā

12.07.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-3659 (1525)
ēku lit. 001, 003, 007, 008 nojaukšanai, projektēšanas
nosacījumu izpildes termiņš 10.07.2019.
15.11.2013. būvatļauja Nr. 2213 dzīvojamās ēkas
būvniecībai

Atcelt

Atstāt spēkā

Atcelt

Atstāt spēkā
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127.

Zemesgabals Zigfrīda Meierovica
prospektā 1

03.07.2008.

S

128.

Zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu
ielā 4 un Skultes ielā 3
Zemesgabalam Jūrmalā,
Babītes ielā 5A

03.07.2008.

P

17.07.2008.

D

130.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Jūras ielā 7 (ar grozījumiem)

JK

131.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Pulkveža Brieža ielā 38
Zemesgabalam Jūrmalā,
Dzintaru prospektā 24

17.07.2008.
23.03.2017.
grozījumi
17.07.2008.
21.07.2008.

D

129.

132.

P

133.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Slokas ielā 70

21.07.2008.

D

134.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Mētru ielā 15
Zemesgabalam Jūrmalā,
Rubeņu ielā 92

07.08.2008.

P

07.08.2008.

P

Zemesgabalam Jūrmalā,
Slokas ielā 100
Zemesgabaliem Jūrmalā, Raga
ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems
1103, Jaunķemeri 0402 daļai un
Raga ielai
Zemesgabals Jūrmalā,
Aveņu ielā 13
Zemesgabali Jūrmalā, Eduarda
Veidenbauma ielā 2 un
Gulbju ielā 91
Zemesgabalam Jūrmalā,
Mārupes ielā 2A
Zemesgabalam Jūrmalā,
Pulkveža Brieža ielā 40
Zemesgabalam Jūrmalā,
Rudzu ielā 2

21.08.2008.

P

21.08.2008.

K, DP, PJ, PK, I

04.09.2008.
16.10.2008.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi (P)
P

16.10.2008.

P

16.10.2008.

P

16.10.2008.

Dz, DP

Zemesgabalam Jūrmalā,
Tallinas ielā 26
Zemesgabalam Jūrmalā,
Cīruļu ielā 37

16.10.2008.

DzD

30.10.2008.

P

135.

136.
137.

138.
139.

140.
141.
142.

143.
144.

Dāvja ielas pieslēguma, B zemesgabalā no Marijas
ielas.
Zemesgabala sadale. Piebraukšana no Zigfrīda
Meierovica prospekta. Gončarova ielas pārbūve
zemes gabala robežās.
Meža zemes atmežošana, paredzēta zemesgabala
iežogošana. Skultes un Zīlīšu ielas pārbūve.
Iebrauktuve ieteicama no Babītes ielas. Paredzēta
Babītes ielas pārbūve ar ietves un ietves/veloceliņa
izbūvi.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa tā juridiskajām
robežām. Piekļūšana no Kaiju ielas.

Nav

-

Zigfrīda Meierovica
prospekts 1A

30.12.2009. administratīvā pārvaldes ēka pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 09025370130000

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

Pulkveža Brieža ielas pārbūve. Meža zemes
atmežošana.
Iebraukšana no esošās iebrauktuves vietā no
Dzintaru prospekta un Mālpils ielas, nodrošinot
divas nobrauktuves teritorijā. Iespējams attīstīt
iebrauktuvi no neizbūvētās Piebalgas ielas esošās
iebrauktuves vietā. Teritoriju paredzēts nožogot pa
ielas sarkano līniju.
Zemesgabala sadale, daļēja meža zemes
atmežošana. Piebraucamais ceļš plānots no Slokas
ielas, lai veidotu krustojumu ar Slokas ielu pretim
esošajai Dzeldas ielai.
Meža zemes atmežošana. Teritoriju plānots iežogot.

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

Dzintaru prospekts
24

11.12.2014. būvatļauja Nr. 2269 mazstāvu daudzdzīvokļu
mājas jaunbūvei, dzīvojamo māju savrupmāju Nr. 001 un
002 pārbūvei. Nav saņemta atzīme par projektēšanas
nosacījumu izpildi, būvatļaujas termiņš beidzies
12.09.2017.

Atcelt

Nav

-

Slokas iela 70

17.09.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-4658 (2113)
palīgceltņu nojaukšanai

Atstāt spēkā

Nav

-

Paredzēts sadalīt zemes vienību. Meža zemes
atmežošana zem ēkām, ceļiem un komunikācijām.
Plānojamā zemes gabala Rubeņu ielā 92 jaunajām
zemes vienībām piekļūšana plānota no esošām
Rubeņu un Lapsu ielām.
Meža zemes atmežošana, zemesgabala sadale. Tiek
paredzēta Brūkleņu ielas projektēšana un izbūve.
Zemesgabalu robežu pārkārtošana. Esošo ceļu
pārbūve. Meža zemes atmežošana. Autotransporta
un gājēju kustība risināta izmantojot esošo ielu un
ceļu tīklu.
Meža zemes atmežošana. Iebrauktuve plānota no
Aveņu ielas. Zemesgabalu plānots iežogot.
Meža zemes atmežošana, E. Veidenbauma un
Gulbju ielas pārbūve.

Nav

-

Rubeņu 92

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Meža zemes atmežošana. Iebraukšana no Mārupes
ielas.
Pulkveža Brieža ielas pārbūve. Meža zemes
atmežošana.
Zemesgabala sadale. Paredzēts pārbūvēt Rudzu
ielu.

Nav

-

Mārupes iela 2A

Nav

-

-

Nav

-

Rudzu iela 2

Piekļūšana plānota no Vidzemes ielas. Paredzēta
Vidzemes ielas pārbūve zemesgabala robežās.
Meža zemes atmežošana zem ceļiem, teritorijas
labiekārtojuma, apbūves un komunikācijām. Cīruļu
un Daugavas ielas pārbūve.

Nav

-

Nav

-

24.04.2018. ar Nr. 798 akceptēta
elektroapgādes būvniecības iecere

Atstāt spēkā

Atcelt
zemesgabala

Atcelt

27.05.2016. būvatļauja Nr. 1016 dzīvojamās mājassavrupmājas jaunbūvei
-

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

-

19.08.2016. būvatļauja Nr. 1657 divu dzīvojamo māju
savrupmāju jaunbūvei
13.03.2017. gāzes apgādes ārējā sadalošā tīkla izbūve
Rudzu ielā, posmā no Slokas ielas līdz Rudzu ielai pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 17041520130000
-

-

-

Atcelt

Atcelt
Atcelt
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145.
146.
147.

148.

149.

150.
151.

152.

153.
154.
155.
156.

157.
158.

159.
160.
161.

162.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Muižas ielā 22A
Zemesgabalam Jūrmalā,
Turaidas ielā 1
Zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru
prospektā 160, Bulduru
prospektā162, Bulduru
prospektā 164, Meža prospektā
151, Meža prospektā 153
Zemesgabali Jūrmalā, Bulduru
prospektā 17, Bulduru prospektā
19 un Bulduru prospektā 21

30.10.2008.

J

Piekļūšana no Muižas ielas. Zemesgabalu paredzēts
nožogot pa tā juridiskajām robežām.
Smiltenes un Turaidas ielas pārbūve, piebraucamo
ceļu izbūve. Meža zemes atmežošana.
Zemesgabalu
apvienošana.
Meža
zemes
atmežošana. Meža ceļa pārbūve (no Jūrnieku ielas)
par pievedceļu.

Nav

-

Muižas iela 22A

30.10.2008.

S

Nav

-

Turaidas iela 1

09.08.2007.

PK. P

Nav

-

Bulduru prospekts
160

13.09.2007.

JK

Transporta piekļuves ceļš paredzēts no 4. Un
5. līnijas, to pārbūve. Plānots veloceliņš un gājēju
iela.

Nav

-

Bulduru prospekts 19
Bulduru prospekts 17
Bulduru prospekts 21

Zemesgabaliem starp Kolkas ielu,
Jaunķemeru ceļu, teritorijai
piegulošo meža teritoriju un
Jūrmalas pilsētas un
Lapmežciema pagasta
administratīvo robežu
Zemesgabalam Jūrmalā,
Augļu ielā 15
Zemesgabalam Jūrmalā,
Peldu ielā 5

13.09.2007.

K, DP

Zemesgabala
atmežošana.

zemes

Nav

-

Kolkas iela 2

13.11.2008.

Dz

Piekļūšana no Augļu ielas pa iebrauktu satiksmes
joslu gar Vēršupīti.
Plānota iebrauktuve no Peldu ielas.

Nav

-

-

27.11.2008.

JK

Nav

-

Peldu iela 5

Zemesgabalam Jūrmalā, Slokas
ielā 92B un Slokas ielā 81A
(vēsturiskais zemesgabals Slokas
ielā 92)
Zemesgabalam Jūrmalā,
Cīruļu ielā 31

27.11.2008.

P, S

Zemesgabalu sadale. Meža zemes atmežošana.
Rautenberga ielas paplašināšana ar tās turpinājumu
līdz Slokas ielai. Paredzēti gājēju celiņi uz
Rautenberga ielas.
Cīruļu ielas pārbūve zemesgabala robežās.
Piebraucamais ceļš plānots perpendikulāri Cīruļu
ielai. Meža zemes atmežošana.
Zemesgabala iežogošana. Piebraucamais ceļš no
Otīlijas ielas.
Iebrauktuves no Gundegas ielas. Gundegas ielas
pārbūve.
Zemesgabala sadale. Piekļūšana no Ausekļa ielas un
Ezeru ielas. Meža zemes atmežošana. Ausekļa un
Ezeru ielas pārbūve.
-

Nav

-

Slokas iela 81A

18.12.2008.

D

Nav

-

-

Zemesgabalam Jūrmalā,
Otīlijas ielā 7
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 25
Zemesgabalam Jūrmalā,
Ausekļa iela 2

18.12.2008.

JK

Nav

-

Otīlijas iela 7

18.12.2008.

JK

Nav

-

Kāpu iela 25

15.01.2009.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P

Nav

-

Ausekļa iela 2

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 79
Zemesgabalam Jūrmalā,
Viņķu ielā 20

26.02.2009.

JK

Nav

-

Kāpu iela 79

26.02.2009.

P

Meža zemes atmežošana. Piebraucamā ceļa
zemesgabalam izbūve no Viņķu ielas. Cīruļu un
Viņķu ielas pārbūve zemesgabala robežās ar
pieslēgumu Viņķu ielai.
Zemesgabalu paredzēts nožogot. Iebrauktuve
paredzēta no Dzintaru prospekta.
Paredzēts žogs esošā īpašuma robežās.

Nav

-

Viņķu iela 20

Zemesgabalam Jūrmalā,
Dzintaru prospektā 35
Zemesgabalam Jūrmalā,
Rotas ielā 9
Teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā
115, „Vagari”29A un „Bērziņi”
grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Lūšu ielā 1
Zemesgabalam Jūrmalā,
Tallinas iela 39

12.03.2009.

JK

Nav

-

Nav

-

Dzintaru prospekts
35
Rotas iela 9

12.03.2009.

P

12.03.2009.

Dz

Zemesgabala sadale. Iespējama piekļūšana no Lūšu
ielas. Lūšu ielas pārbūve zemesgabala robežās ar
pieslēgumu Slokas ielai.

Nav

-

Lūšu iela 3

12.03.2009.

DzD, DP

Meža zemes atmežošana. Piekļūšana tiek
organizēta no Mazpulka ielas un Lēdurgas ielas ar

Nav

-

-

apvienošana,

meža

02.10.2015. būvatļauja Nr. 2018 dzīvojamās mājas
savrupmājas jaunbūvei
15.05.2015. Dzintaru koncertzāles slēgtā zāle pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 15037860130000
19.08.2016. būvatļauja Nr. 1655 dzīvojamās mājas –
savrupmājas ar apsardzes/saimniecības ēku un pirti
jaunbūvei.

Atstāt spēkā

19.01.2015. atpūtas un sporta komplekss pieņemts
ekspluatācijā, akta kods 14037340130000
17.09.2014. mazstāvu daudzdzīvokļu ēka un dzīvojamā ēka
pieņemtas ekspluatācijā, akta kods 14036330130000
09.10.2012. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un
apsardzes punkts pieņemti ekspluatācijā, akta kods
12031250130000
05.02.2013. būvatļauja Nr. 207 ēku nojaukšanai, ēkas
nojauktas (Būvvaldes 16.07.2013.izziņa Nr.1379)

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atcelt

Atcelt
05.08.2010. būvatļauja Nr. 763 dzīvojamās mājas
jaunbūvei un saimniecības ēkas pārbūvei (pagarināta ar
Nr. 1616), 04.12.2018. grozīta ar Būvvaldes lēmumu
Nr. 2713 – saskaņā ar detālplānojuma grozījumiem
04.12.2012. būvatļauja Nr. 2182 atpūtas un sporta centra
jaunbūvei

-

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atcelt

21.09.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-5079 (2099)
dzīvojamās mājas pārbūvei
20.08.2013. dzīvojamā māja un saimniecības ēka
pieņemtas ekspluatācijā, akta kods 13033330130000
11.05.2017. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 17041860130000

Atstāt spēkā

21.11.2014. dzīvojamā māja pēc pārbūves pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 14036900130000
08.08.2011. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 11028540130000

Atstāt spēkā

07.09.2011. atpūtas komplekss pieņemts ekspluatācijā,
akta kods 11028760130000
04.02. 2016. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 15039240130000
30.05.2005. būvatļauja Nr. 149 dzīvojamās mājas un žoga
būvniecībai Lūšu ielā 1, 2009. gadā zemes vienība sadalīta
27.04.2010. dzīvojamā māja 001 Lūšu ielā 3 pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 10 02593 0130000
-

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atcelt
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163.

Teritorijai Jūrmalā, starp Jūras
ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un
pludmali

27.03.2008.

JK

164.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Babītes iela 17

26.03.2009.

D

165.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Medņu ielā 84

26.03.2009.

166.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Liedaga ielā 7A

26.03.2009.

167.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Oškalna ielā 1
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 83
Zemes gabaliem Jūrmalā,
Dzintaru prospektā 26, 28 un 32

26.03.2009.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P
Savrupmāja,
vasarnīca
JK
Savrupmāja,
palīgizmantošana
DzD

09.04.2009.

JK

27.03.2008.

D, J

170.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Alkšņu ielā 31

14.05.2009.

171.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Braslas ielā 2E

172.

labiekārtotām
piebrauktuvēm
plānotajām
autostāvvietām. Mazpulka un Lēdurgas ielas
paredzēts pieslēgt Tallinas ielai atbilstoši
sarkanajām līnijām, kā arī rekonstruēt blakus esošo
ielu daļu 6,0 m platumā un ietvi 1,5m platumā..
Vanagu ielas labiekārtošana zemesgabala robežās.
Meža zemes atmežošana.

Nav

-

Jūras iela 23/25

Paredzēta zemesgabala sadalīšana, apvienošana un
robežu pārkārtošana. Piebraucamais ceļš plānots no
Aizupes ielas. Aizupes ielas galā ir nodrošināta
piekļūšana Lielupei. Posmā no Lielupes tilta līdz
Aizupes ielai veicami Lielupes krasta uzbēršanas un
nostiprināšanas
darbi,
paredzot
krasta
nostiprinājuma līniju gar detālplānojuma teritoriju
10 m attālumā no zemesgabala robežas.
Zemesgabala sadale, iebrauktuves no Medņu ielas.
Meža zemes atmežošana. Zemesgabalu paredzēts
nožogot. Medņu ielas pārbūve zemesgabala
robežās.
Liedaga ielas pārbūve. Iebrauktuve no Liedaga ielas.

Nav

-

-

Nav

-

Medņu iela 84

31.01.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-423(181)
dzīvojamās mājas – savrupmājas un palīgēkas būvniecībai

Atstāt spēkā

Nav

-

Liedaga iela 7A

11.12.2014. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 14037080130000

Atstāt spēkā

Saglabājama esošā iebrauktuve.

Nav

-

Oškalna iela 1

Atstāt spēkā

Andreja ielas izbūve gruntsgabala robežās, meža
zemes atmežošana.
Meža zemes atmežošana. Ieteicamās iebrauktuves
no Madonas ielas, Mālpils ielas un Dzintaru
prospekta. Mālpils un Madonas ielu pārbūve,
paredzot zaļumu joslu un gājēju ietvi.

Nav

-

Kāpu iela 83

Nav

-

JK

Paredzēta esošā zemesgabala sadalīšana. Atbalss
ielas pārbūve. Plānota iebrauktuve no Atbalss ielas.

Nav

-

Dzintaru prospekts
26
Dzintaru prospekts
28
Dzintaru prospekts
32
Atbalss iela 32
Atbalss iela 30

14.05.2009.

J

Piekļūšana zemesgabala no esošās satiksmes joslas
– Braslas ielas posma. Zemesgabalu plānots
nožogot.

Nav

-

Braslas ielā 2E

Zemesgabalam Jūrmalā,
Caunu ielā 10

14.05.2009.

Dz

Nav

-

Rubeņu iela 88

173.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Kurzemes ielā 5A

14.05.2009.

J

Meža zemes atmežošana. Rubeņu un Caunu ielu
pārbūve zemesgabala robežās. Esoša nobrauktuve
no Caunu ielas.
Meža zemes atmežošana. Piebrauktuves no
Kurzemes ielas.

30.05.2014. būvatļauja Nr. 1047 tirdzniecības un
pakalpojumu ēkai, derīguma termiņš 24.05.2019.
30.10.2017. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 17043040130000
03.09.2015. mazstāvu daudzdzīvokļu ēka pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 15038640130000
16.09.2015. mazstāvu daudzdzīvokļu ēka pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 15038740130000
06.09.2012. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 12031070130000
16.04.2019. dzīvojamā ēka 001 pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 10 02584 0130000
02.11.2012. būvatļauja Nr.1990 dzīvojamās mājas –
savrupmājas Nr. 001 un saimniecības ēku Nr. 004 un
Nr. 005 pārbūvei (apvienošanai), saglabājot funkciju
24.08.2012. būvatļauja Nr. 1517 dzīvojamās mājas –
savrupmājas jaunbūvei
10.07.2015. būvatļauja Nr. 1288 dzīvojamās mājassavrupmājas Nr. 002 pārbūvei un saimniecības ēkas
jaunbūvei
30.09.2016. ārējā sadalošā gāzesvada izbūve satiksmes
joslā no Braslas ielas uz objektu Braslas ielā 2E pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 16040610130000
10.07.2015. Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr. 002
pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūvei. Nr. 1288
25.10.2018. dzīvojamā māja – savrupmāja pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 18044900130000

Nav

-

Kurzemes ielā 5A

Atcelt

174.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Slokas ielā 73A
Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda
Meierovica prospektu, Ērgļu,

14.05.2009.

J

Nav

-

Slokas iela 73A

31.03.2004.

Pūpolu iela 1 un Z.
Meierovica 43a -

Zemesgabalu sadalīšana, apvienošana un robežu
pārkārtošana.
Zemesgabala sadale. Emelīnas ielas pagarinājums
izveidots tikai lai nodrošinātu piekļūšanu

Nav

-

Pūpolu iela 1
Emelīnas iela 3

2018.gada aprīlī DP zaudējis spēku, jauna DP izstrāde nav
nepieciešama.
14.11.2018. būvatļauja Nr. 2584 savrupmājas jaunbūvei
29.03.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1403 (574)
dzīvojamai ēkai un palīgēkai
27.04.2010. vienģimenes ēka pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 10 025920130000

168.
169.

175.

24.01.2014. sporta kompleksa/SPA būvniecības 2. kārta
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 14 034760130000
24.01.2014.
-

Atstāt spēkā

Atcelt

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā
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Jomas, Pūpolu ielām un pludmali
daļas – Pūpolu iela 1 un Zigfrīda
Meierovica prospekts 43A
176.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Sloka 7109

11.06.2009.

jauktas atpūtas un
dzīvojamās
teritorijas Rīgas līča
krasta kāpu zonā
A-K, I

177.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Ezeru ielā 3
Zemesgabalam Jūrmalā,
Valtera prospektā 25
Zemesgabalam Jūrmalā,
Valtera prospektā 29

11.06.2009.

P

11.06.2009.

P

11.06.2009.

P

180.

Zemesgabalam Jūrmalā,
O. Kalpaka prospektā 16

11.06.2009.

J, S, DP

181.

Zemesgabaliem Jūrmalā, Bārtas
ielā 6/6A un Bārtas ielā 8

11.06.2009.

J

182.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Salacas iela 1/3
Zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 21

11.06.2009.

J

25.06.2009.

JK

Zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas
ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas
ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas
ielā 60/62, Kapsētas ielā 1,
Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1
Zemesgabalam Jūrmalā,
Zemgales ielā 78

25.06.2009.

J. JR. DP

25.06.2009.

P

186.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Viņķu ielā 9

27.03.2008.

P

187.

Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu,
Matrožu ielām un Lielupi
grozījumu projekta
zemesgabaliem Jūrmalā,
Matrožu ielā 1 un
Matrožu ielā 1A
Zemesgabalam Jūrmalā,
21. līnija 1
Zemesgabalam Jūrmalā,
Jēkaba ielā 6

27.03.2008.

P Savrupmāja

13.08.2009.

P

13.08.2009.

JK

Jūrmalā, kvartālam starp Rīgas
ielu un Lielupi

02.03.2006.

J

178.
179.

183.

184.

185.

188.
189.

190.

jaunizveidotam zemesgabalam Emelīnas ielā 1/ Lā
Emelīnas ielas pagarinājums līdz pludmalei izveidots
gājēju celiņš ir zemesgabala.

30.01.2019. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 19045550130000

Meža atmežošana. Jaunveidojamās kapsētas
galveno asi veido galvenais kapsētas ceļš (ar gājēju
kustības prioritāti), kas izvietots paralēli Eduarda
Veidenbauma ielai.
Meža zemes atmežošana. Iebrauktuve no Ezera
ielas
Meža zemes atmežošana. Iebrauktuves no Dāvja
ielas.
Meža zemes atmežošana. Izbūvējama satiksmes
josla – iebrauktuve zemesgabalā – perpendikulāri
Valtera prospektam.
Meža zemes atmežošana, piegulošo ielu pārbūves
zemesgabala robežās. Nobrauktuves uz esošo
nobrauktuvju bāzes.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa zemesgabala
robežām. Piekļūšana zemesgabaliem tiek ieteikta
no Bārtas ielas. Bārtas ielas posma no Iecavas ielas
līdz Salacas ielai projektēšanu. Bārtas ielas pārbūve
zemesgabala robežās.
Zemesgabala sadale, meža zemes atmežošana,
nobrauktuves no Salacas ielas.
Zemesgabala
nožogošana pa
zemesgabala
robežām. Iebrauktuve no izbūvējamas satiksmes
joslas, gar to plānojams gājēju celiņš.
Meža
zemes
atmežošana.
Zemesgabalu
apvienošana. Plānots ielu tīkls DP teritorijas
iekšienē, tiek paredzēta jaunizveidojama iela.
Nobrauktuves uz teritoriju no Slokas ielas.

Nav

-

Eduarda
Veidenbauma iela 1

Slokas jauno kapu būvniecība 4 kārtās (īstenošana 20112013)
Labiekārtojuma jaunbūve kolumbārija izveidei (2016)

Atstāt spēkā

Nav

-

-

Nav

-

-

Nav

-

-

Nav

-

Oskara Kalpaka
prospekts 16

04.09.2018. Tenisa centra „Lielupe” būvniecības 1. kārta
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 18024020130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Bārtas iela 6

12.06.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-3038 (1248)
savrupmājas jaunbūvei un dzīvojamās mājas 001 pārbūvei

Atstāt spēkā

Nav

-

-

Nav

-

Kaugurciema iela 21

05.10.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-5316 (2193)
savrupmājas pārbūvei

Atstāt spēkā

Nav

-

Slokas iela 60

14.04.2015. būvatļauja Nr. 542 daudzdzīvokļu mājas
Nr. 3.4 būvniecībai

Atstāt spēkā

Meža zemes atmežošana, plānota piebraucamo
ceļu pieslēgums esošām Dāvju, Lapsu un Zemgales
ielām. Paredzēts jauns risinājums Zemgales un
Lapsu un Dāvju un Lapsu ielu krustojumiem. Lapsu
ielas pārbūve zemesgabala robežās. Zemesgabala
paredzēts nožogot pa sarkanajām līnijām un pa
domājamo daļu robežām..
Meža zemes atmežošana, zemesgabala sadale.
Zemesgabalus paredzēts nožogot. Piekļūšana
paredzēta no Viņķu un Dāvja ielas.
Meža
zemes
atmežošana.
Iebraukšana
zemesgabalos paredzēta no Matrožu ielas. Matrožu
un Vikingu ielu pārbūve ar gājēju ietvi un zaļumu
joslu.

Nav

-

-

Nav

-

Viņķu 9A

Nav

-

Matrožu iela 1

Demontējams žogs, jauna žoga būvniecība. Rotas
ielas un 21. līnijas pārbūve.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa zemesgabala
robežām. Jēkaba ielas pārbūve ar pieslēgumu Puķu
ielai. Nobrauktuves perpendikulāri Jēkaba ielai.
-

Nav

-

-

Nav

-

Jēkaba iela 6

22.03.2018. būvatļauja
savrupmājas jaunbūvei

Nr. BIS-BV-4.1-2018-1269(508)

Atstāt spēkā

Nav

-

Rīgas iela 2A

22.10.2007. būvatļauja Nr. 103-j atpūtas kompleksa
jaunbūvei
Pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, būvdarbi apturēti
uz laiku (PPN 06.05.2011. vēstule Nr.14-1/1241)

Atstāt spēkā

Atcelt
-

Atcelt
Atcelt

Atstāt spēkā

-

15.12.2015.
jaunbūvei

Atcelt

būvatļauja

Nr. 2540

saimniecības

ēkas

17.09.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-4660 (2108)
dzīvojamās mājas – savrupmājas un pirts būvniecībai

Atstāt spēkā

Atcelt

Atcelt
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191.

Zemesgabaliem Jūrmalā,
Edinburgas prospektā 15,
Edinburgas prospektā 15A un
pieguļošajai teritorijai pie
Edinburgas prospekta un Meža
prospekta
Pludmales labiekārtošana un
kāpu zonas nostiprināšana
Zemesgabalam Jūrmalā,
Miera iela 18
Zemesgabalam Jūrmalā,
Ziedu iela 2

12.02.2006.

J

01.10.2009.

PL, Ū

01.10.2009.

P

01.10.2009.

JK

Par „Slokas darījumu parka”
detālplānojuma grozījumu
zemesgabalam Jūrmalā,
Brankciema ielā 6
Zemesgabalam Jūrmalā,
Rubeņu iela 78

01.10.2009.

D

15.10.2009.

P

197.

Zemesgabalam Jūrmalā,
Garkalnes ielā 1A

12.11.2009.

J

198.

Zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta
Birznieka–Upīša ielā 19/21
Zemesgabalam Jūrmalā,
Dāvja ielā 8

03.12.2009.

P

03.12.2009.

P

„Slokas darījumu parka”
detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam
Jūrmalā, Ventspils šosejā 47
Detālplānojums Jūrmalā,
teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu
ielu, Zaru ielu un pludmali
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Burtnieku ielā 8

03.12.2009.

JR

17.12.2009.

192.
193.
194.

195.

196.

199.

200.

201.

202.

203.
204.
205.
206.

207.
208.

209.

Limbažu ielas paplašināšana.

Nav

-

Edinburgas prospekts
15

07.01.2016. viesnīcas būvniecības 1. kārta pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 1503933130000

Atstāt spēkā

-

Nav

-

Akceptētas būvniecības ieceres un izvietoti sezonas
(vasaras, ziemas) objekti: 2017 – 52; 2018 – 52; 2019 – 47
14.06.2013. būvatļauja Nr. 1178 dzīvojamās mājassavrupmājas jaunbūvei
23.01.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-284(116)
dzīvojamās mājas – savrupmājas un saimniecības ēkas
būvniecībai

Atstāt spēkā

Meža zemes atmežošana, iebrauktuve no Admirāļu
ielas. Miera un Admirāļu ielu pārbūve.
Zemesgabalu
paredzēts
nožogot.
Plānota
iebrauktuve no Ziedu ielas. Ziedu ielas pārbūve un
gājēju celiņu izveide.
Zemesgabala sadale, piebraukšana no Ventspils
šosejas, paredzot jaunas ielas izbūvi (Amatnieku
iela). Meža zemes atmežošana.

Nav

-

Miera iela 18

Nav

-

Ziedu iela 2

Nav

-

-

Atcelt

Rubeņu un Skautu ielu pārbūve, paredzētas
iebrauktuves.
Meža
zemes
atmežošana.
Zemesgabala sadale.
Piebraukšana paredzēta no Vangažu ielas. Vangažu
ielas pārbūve zemesgabala robežās un pieslēgums
Garkalnes ielai
Zemesgabala sadale.

Nav

-

-

Atcelt

Nav

-

-

Atcelt

Nav

-

Upīša iela 19

Zemesgabala sadalīšana. Meža zemes atmežošana.
Zemesgabalu pie Medņu ielas paredzēts nožogot pa
sarkano līniju un pie Dāvja ielas paredzēts nožogot
pa iedibināto žoga līniju. Piekļūšana apbūvei tiek
plānota no Dāvja ielas un Medņu ielas.
Piekļūšana tiek nodrošināta no Ventspils šosejas,
rekonstruējot
esošo
iebrauktuvi.
Īpašumu
paredzēts nožogot.

Nav

-

-

Nav

-

-

JK

Kāpu ielas pārbūve, piebraucamo ceļu izbūve.

Nav

-

Kāpu iela 47A

17.12.2009.

P

Nav

-

Burtnieku iela 8

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Piebalgas ielā 2
Detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 grozījumi
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Viņķu ielā 23

17.12.2009.

D, DP

Nav

-

-

-

Atcelt

17.12.2009.

S, DP,M

Nav

-

-

-

Atcelt

25.11.2016.

D

Nav

-

Ērgļu iela 2

28.01.2010.

P

Nav

-

Viņķu iela 23

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1
Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un
Peldu ielā 3
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā

28.01.2010.

P

Nav

-

Zīlīšu iela 1

11.02.2010.

JK

Meža zemes atmežošana, Sēļu ielas izbūve no
O. Kalpaka prospekta līdz Burtnieku ielai ar
iebrauktuvi no Sēļu ielas. Burtnieku ielas un Sēļu
ielas pārbūve zemesgabala robežās.
Zemesgabala sadale, Meža prospekta un Ropažu
ielas pārbūve. Meža zemes atmežošana.
Meža zemes atmežošana, Piebalgas ielas izbūve,
zemesgabalu paredzēts iežogot.
Ērgļu ielas pārbūve, piebraucamo ceļu izbūve no
Ērgļu ielas.
Meža zemes atmežošana. Viņķu ielas pārbūve,
brauktuves platums – 6 m, gājēju ietves platums –
1,5 m.
Piebraukšana paredzēta no 36. līnijas. 36. līnijas
brauktuves paplašināšana no 4 m uz 4,5 m.
Zemesgabala dalīšana. Iebrauktuve no Peldu ielas
un Otīlijas ielas.

Nav

-

11.02.2010.

JK

Piebraukšana no Kapteiņa Zolta ielas. Kapteiņa Zolta
ielas daļas izbūve.

Nav

-

16.05.2017. būvniecības 1. kārta: dzīvojamā māja
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 17041900130000

Atstāt spēkā
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
Atcelt

-

Atcelt

31.01.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-427 (182)
dzīvojamās mājas būvniecībai

Atstāt spēkā

20.05.2016. būvatļauja
savrupmājas jaunbūvei

Atstāt spēkā

Nr. 928

dzīvojamās

mājas

23.02.2016. būvatļauja Nr. 306 sanatorijas ēkas Nr. 002
pārbūvei par viesu namu (pieņemts ekspulatācijā)
10.01.2017. akceptēta tehniskā shēma Nr. 46 ārējai
elektroapgādei (jaunam pieslēgumam)

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

-

24.04.2012. būvatļauja Nr. 576 garāžas būvniecībai,
būvatļauja derīga līdz 24.04.2017.
-

-

-

Atstāt spēkā

Atcelt

Atcelt
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210.

121A un piegulošajai Kapteiņa
Zolta ielas daļai
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Skolotāju ielā 15

11.02.2010.

JK

Detālplānojums teritorijai
Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un
Rubeņu ielām grozījumu
zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu
ielā 51 un Rubeņu ielā 53
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Dīķu ielā 30

29.04.2010.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P

29.04.2010.

DzD

213.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26

29.04.2010.

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P

214.

29.04.2010.

215.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Maigas ielā 4
Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Jūrmalā,
Skautu ielā 14/16

„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P
„Priežu parka”
rajons ar apbūvi – P

216.

Skolotāju iela 11

03.06.2010.

JK

217.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Ezeru ielā 19
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Magoņu ielā 2

22.07.2010.

P

22.07.2010.

D, DP

Detālplānojums Jūrmalā, starp
Bulduru prospektu, 27.līniju,
31.līniju
un kāpu zonu grozījumi
zemesgabalam
Bulduru prospektā 131 un
Bulduru prospektā 133
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20

07.10.2010.

J

07.10.2010.

Dz, M

221.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 149

07.10.2010.

JK

222.

Detālplānojums Jūrmalā,
teritorijai starp Kāpu ielas

07.10.2010.

D, DP, I

211.

212.

218.

219.

220.

29.04.2010.

Zemesgabalu paredzēts nožogot pa Skolotāju ielas
un Dārzu ielas sarkanajām līnijām. Dārza ielas
pārbūve zemesgabala robežās. Plānotā iebrauktuve
no Dārzu iela.
Autotransporta un gājēju kustība risināta
izmantojot esošo ielu tīklu. Gājēju trotuārs risināts
gar vienu ielas pusi. Meža zemes atmežošana.

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

Rubeņu iela 53

04.01.2013. dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas
1. kārta
pieņemta
ekspluatācijā,
akta
kods
12030380130000 (būvatļauja Nr. 93/30.04.2008.)

Atstāt spēkā

Litenes ielas pārbūve, paredzēts izveidot gājēju ietvi
un zaļumu joslu. Iebrauktuves no Litenes ielas.
Paredzēta Litenes un Dīķu ielas pārbūve
zemesgabala robežās.
Meža zemes atmežošana. Zemesgabala sadale.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa zemesgabala
juridiskajām robežām (iedibināto žoga līniju).
Indrānu ielas izbūve.
Meža zemes atmežošana. Piekļūšana no Piekrastes
ielas pa Maigas ielu. Maigas ielas pārbūve.
Piebraukšana paredzēta izbūvējot DP iekļauto
Skautu ielas posmu no Medņu ielas līdz Cīruļu ielai.
Medņu un Cīruļu ielu pārbūve zemesgabala robežās.
Meža zemes atmežošana.
Iebrauktuves no Skolotāju un Krūmu ielām.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa tā juridiskajām
robežām. Zemesgabala sadale. Skolotāju ielas
pārbūve zemesgabala robežās.
Meža zemes atmežošana.

Nav

-

Dīķu iela 30

Atstāt spēkā

Nav

-

- Krišjāņa Barona iela
26A

05.09.2017. paskaidrojuma raksts Nr. 1970 ēku
nojaukšanai un teritorijas sakopšanai
2012.-2013. akceptēti būvprojekti, būvatļaujas nav
izsniegtas
05.11.2013. divas dzīvojamās mājas – dvīņu mājas
pieņemtas ekspluatācijā, akta kods 13 03304 0130000

Nav

-

Maigas iela 4

Nav

-

Nav

Iebrauktuve paredzēta no Magoņu ielas.

Atstāt spēkā

Atcelt

-

30.12.2014. izdota būvatļauja Nr. 2349 divdzīvokļu
dzīvojamās mājas jaunbūvei, kas nav stājusies spēkā
-

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

Magoņu iela 2

Zemesgabalu
apvienošana,
meža
zemes
atmežošana. Zemesgabalu paredzēts nožogot pa
zemesgabala robežām un ielu sarkanajām līnijām.
Teritorijā paredzēta piebrauktuve 5,5 m platumā,
paredzot pieslēgumu 29. līnijai un 31. līnijai.
29. līnijas un 31. līnijas šķērsprofilu priekšlikums.

-

Noslēgta
vienošanās
par
realizācijas
kārtību.

Bulduru prospekts
131

Meža zemes atmežošana. Teritoriju paredzēts
nožogot ielu pusē pa ielu sarkanajām līnijām, pārējā
daļā pa zemesgabala juridiskajām robežām.
Piebraukšana no Dārzkopības ielas.
Zemesgabalu paredzēts nožogot Kāpu ielas pusē pa
iedibināto vēsturisko žoga līniju. Pārējā teritorijas
daļā žoga līnija tiek noteikta pa juridiskajām
zemesgabalu robežām. Esošās piebrauktuves no
Kāpu ielas puses. Meža zemes atmežošana. Kāpu
ielas pārbūve ar ietves un zaļumu joslas izveidi.
Iebrauktuve no Dzimtenes ielas. Dzimtenes ielas
galā plānots apgriešanās laukums.

Nav

-

Dārzopības iela 20

Nav

-

Kāpu iela 149

27.11.2012. dzīvojamā ēka un nojume pieņemtas
ekspluatācijā, akta kods 11 031640130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Dzimtenes iela 1

02.06.2014. viesu nams pieņemts ekspluatācijā, akta kods
14035560130000

Atstāt spēkā

13.08.2010. būvatļauja Nr. 790 viesu nama – viesnīcas
jaunbūvei, 06.12.2012. būvatļauja pārreģistrēta ar
Nr. 2212, 28.08.2015. ar būvvaldes lēmumu Nr. 1743
termiņš pagarināts līdz 26.05.2016.
23.02.2016. būvatļauja Nr. 284 ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūvei uz objektu
Magoņu ielā 2, būvatļauja derīga līdz 26.05.2016.
(inženierbūves nodošana ekspluatācijā veicama līdz
30.09.2022.)
Saskaņā ar 29.08.2014. izdoto būvatļauju Nr. 1704,
nojaukta dzīvojamā māja 001 un baseins (Būvvaldes
23.01.2015. izziņa Nr. 102 par būvju neesību);
13.11.2015. izdota būvatļauja Nr. 2301 mazstāvu
daudzdzīvokļu mājas un viesnīcas jaunbūvei, bet nav
saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
(projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš – 13.06.2018.)
02.10.2015. būvatļauja Nr. 2016 atpūtas iestādes – viesu
nama jaunbūvei

Atcelt

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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223.

224.

apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes
ielu un pludmali
Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Bražciems 0209 un
Bražciems 0302
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kaugurciems 14

27.01. 2011.

D

27.01. 2011.

JK

Plānoti pieslēgumi autoceļam A10. Mežu zemes
atmežošana. Nobraukšana uz zemesgabalu
paredzēta no autoceļa A10.
Nojaucama apbūve. Nākotnē izbūvējama jauna
iebrauktuve, kas ir atvirzīta par 20 m no krustojumu
zonas uz austrumiem.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu
piekļūšana Jaunķemeru glābšanas stacijai Brīzes ielā
1. Paredzēts jauns 2,5 m plats asfalta gājējuveloceliņš esošā gājēju-veloceliņa vietā. Tā galā
plānots izveidot apgriešanās laukumu uz esošajām
izbraukātajām vietām un piebrauktuvi glābšanas
stacijai
operatīvā
transporta
vajadzībām.
Detālplānojuma risinājums paredz operatīvā
transporta, gājēju un velotransporta kustību attīstīt
uz esošo celiņu un mežu taku bāzes.
Galvenā iebraukšana teritorijā paredzēta no Līču
ielas, rezerves izbrauktuve uz Tallinas ielu. Lai
nodrošinātu piekļuvi zemesgabalam, nepieciešams
izbūvēt zemesgabalam pieguļošo Līču ielas posmu
ar pieslēgumu Tallinas ielai saskaņā ar izstrādāto
Līču ielas projektu. Teritoriju plānots nožogot.
Iebrauktuves izbūve no 20. līnijas.

Nav

-

-

Nav

-

Kaugurciems 14

22.03.2013. dzīvojamā un saimniecības ēkas pieņemtas
ekspluatācijā, akta kods 13032310130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Brīzes iela

29.11.2016. paskaidrojuma raksts Nr. 2330 autonomas
apgaismojuma laternas Brīzes ielas galā izbūvei, būvdarbi
pabeigti 13.12.2017.

Atstāt spēkā

Nav

-

Līču iela 2

26.01.2012. mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 12029700130000

Atstāt spēkā

Nav

-

20. līnija 1

Atstāt spēkā

Zemesgabalu paredzēts nožogot pa iedibināto
vēsturisko žoga līniju, pārējā teritorijas daļā žoga
līnija tiek noteikta pa juridiskajām zemesgabalu
robežām. Iebrauktuves – esošās no Kāpu ielas
puses. Kāpu ielas pārbūve.
Plānota zemesgabala sadale. Paredzēta Burtnieku
ielas izbūve, kā arī Rāmavas ielas un Vaidelotes ielas
pagarinājumu izbūve posmā no Meža prospekta līdz
esošajam meža kvartālam uz dienvidiem no
detālplānojuma
teritorijas.
Meža
zemes
atmežošana.
Līdz valsts autoceļa A10 pārbūvei ir paredzētas
pagaidu iebrauktuves teritorijā. Teritorijā plānoti
celiņi, brauktuves, takas un plānotas izejas uz upi.
Daļa no teritorijas ir rekultivējama. Meža zemes
atmežošana.
Meža zemes atmežošana. Z. Meierovica prospekta
pārbūve.

Nav

-

Kāpu iela 111/ 113

26.08.2016. saimniecības ēka pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 16039680130000
29.10.2018. dzīvojamā māja – savrupmāja pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 18044750130000

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

-

-

Atcelt

Nav

-

Zigfrīda Meierovica
prospekts 31

20.12.2011. akceptēts būvprojekts Nr. 1959 saimniecības
ēku pārbūvei. Būvatļauja nav izdota!

Atstāt spēkā

Piekļūšana no Rīgas ielas, izmantojot esošo
piebraucamo ceļu. Meža zemes atmežošana.
Plānota Piekļūšana zemesgabalam – no Ernesta
Birznieka- Upīša ielas.

Nav

Rīgas iela 49

Atstāt spēkā

Nav

-

Ernesta BirzniekaUpīša iela 2
(13000040104)

Nav

-

-

02.05.2018. daudzdzīvokļu ēka pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 18044100130000
13.10.2010. būvatļauja Nr. 1113 dzīvojamās mājas
jaunbūvei un dzīvojamās mājas pārbūvei par saimniecības
ēku, 21.08.2018. ar būvvaldes lēmumu Nr. 1897 būvatļauja
pagarināta līdz 01.07.2019.
-

Atstāt spēkā

Nav

14.12.2016. dzīvojamā māja – savrupmāja k-1 pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 16 04097 0130000
-

225.

Detālplānojums Jaunķemeru
glābšanas stacijai Jūrmalā,
Brīzes ielā 1

17.02.2011.

DP

226.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Līču ielā 2

17.02.2011.

J

227.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, 20. līnijā 1
Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Jūrmalā,
Kāpu ielā 111/113

17.02.2011.

P

12.05.2011.

JK

229.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Lielupe 5901

12.05.2011.

P, I

230.

Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Bražciems 0501 un
Bražciems 0502

30.06.2011.

M

231.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica
prospektā 31
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Rīgas ielā 49
Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta
Birznieka-Upīša ielā 2

30.06.2011.

JK

21.07.2011.

J

11.08.2011.

P

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Upes ielā 3
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kaugurciems 6A
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Rubeņu ielā 67

08.09.2011.

JK

29.09.2011.

JK

Esoša piekļūšana no Upes ielas. Bārtas ielas
pārbūve.
Piekļūšana no Kaugurciema ielas.

29.09.2011.

P

Zemesgabala sadale. Meža zemes atmežošana.

228.

232.
233.

234.
235.
236.

Nav

Kaugurciems 6A
-

-

-

Atcelt

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atcelt

Atcelt
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237.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16
Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas
ielā 5
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48
Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Birzes ielā 4

15.12.2011.

JK

Nav

-

Kaugurciema iela 16B

Nav

-

-

25.11.2015. dzīvojamā māja un savrupmāja pieņemtas
ekspluatācijā, akta kods 15039030130000
-

JK

Zemesgabala sadalīšana, jauno zemes vienību
iežogošana. Piekļūšana no Kaugurciema ielas.
Meža zemes atmežošana. Ielu nobrauktuves no
Stigas ielas uz DP teritorijas zemesgabaliem. Stigas
ielas posma izbūve.
Iebrauktuve no Kaugurciema ielas.

15.12.2011.

K, DP

26.02.2012.

Nav

-

-

-

26.02.2012.

JK

Piekļūšana nodrošināta no Birzes ielas.

Nav

-

Birzes iela 4

241.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 103

16.02.2012.

JK

Zemesgabala sadale, to nožogošana pa to
juridiskajām ārējām robežām, izņemot iekšējās.
Nobrauktuves no Kāpu un Birzes ielas.

Nav

-

Birzes iela 1

242.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2

08.03.2012.

JK

Nav

243.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Āraišu ielā 2
Detālplānojums teritorijai
Jūrmalā, pie Mellužu prospekta,
starp Silu ielu un Mežsargu ielu

05.04.2012.

JK

05.04.2012.

J

245.

Detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Gaujas ielā 2

28.06.2012.

J

246.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

09.08.2012.

JK

247.

Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Slokas ielā 51 un
Slokas ielā 55B

09.08.2012.

DzD

248.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Puķu ielā 2

09.08.2012.

JK

249.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Amatas ielā 2A
Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Jūrmalā,
Puķu ielā 1

11.10.2012.

J

11.10.2012.

JK

251.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Baznīcas ielā 7

20.12.2012.

JK

Plānota iebrauktuve no Pilsoņu ielas, kāpas
nostiprināšana. Veicot ēku rekonstrukciju ir
pieļaujami rekonstruēt esošās kāpnes par
iebrauktuvi (uzbrauktuvi) teritorijā.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa tā juridiskajām
robežām. Piekļūšana no Āraišu ielas.
Esošo zemesgabalu dalīšana un apvienošana. Koku
ciršana. Meža zemes atmežošana. Paredzēts izbūvēt
Mellužu prospekta atzaru- satiksmes joslu starp
zemes gabaliem Mellužu prosp. 61 un 63. Plānots
pārbūvēt Silu ielu. Tiek plānotas piebrauktuves
jaunajām zemes vienībām no Mežsargu ielas, no
Mellužu prospekta atzara – satiksmes joslas un no
Silu ielas.
Zemesgabala sadale. Teritoriju paredzēts nožogot
pa juridiskajām adresēm. Piekļuve no Gaujas ielas
esošā ceļu tīkla.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa juridisko
robežu. Drustu ielas pārbūve, veloceliņa izbūve, kā
arī piebraucamo ceļu izbūve. iebrauktuve no Drustu
ielas.
Ir pieļaujama zemesgabalu apvienošana. Piekļūšana
DP teritorijai tiek plānota no Slokas ielas, veidojot
katram apbūves gabalam savu iebrauktuvi. Plānots
vienots transporta tīkls teritorijas robežās. Jaunu
koku stādīšana gar piebraucamajiem ceļiem. Upes
krasta nostiprināšanas darbi.
Plānojama jauna iebrauktuve zemesgabalā no
Jēkaba ielas un/vai Puķu ielas. Puķu un Jēkabu ielu
pārbūve.
Amatas ielas pārbūve, piebraucamo ceļu izbūve.
Nepieciešams veikt kāpas nostiprināšanas darbus.
Zemesgabalu drīkst iežogot pa tā juridiskajām
robežām, ielas pusē pa ielu sarkanajām līnijām.
Plānota iebrauktuve no Puķu ielas. Puķu un Jēkaba
ielas pārbūve.
Saglabājamas esošās piebrauktuves no Baznīcas
ielas un Liedaga ielas.

252.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23

20.12.2012.

JK

Nojaucamas palīgēkas. Teritorijas iežogojums pa tā
juridiskajām adresēm. Tiek plānota iebrauktuve
zemesgabalā no Gulbenes ielas.

Ir

238.

239.
240.

244.

250.

-

Atstāt spēkā
Atcelt

Atcelt

0.07.2019. dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 19026490130000 (19
04671 0130000)
02.04.2015. būvatļauja Nr. 473 dzīvojamās mājassavrupmājas jaunbūvei
04.12.2017. sadalošā vidējā spiediena gāzesvada izbūve
Birzes ielā uz objektu Birzes ielā 1 pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 17042970130000
-

Atstāt spēkā

2006.2014. viesu māja un dzīvojamā māja pieņemtas
ekspluatācijā, akta kods 14035660130000
-

Atcelt

Atstāt spēkā

Atcelt

Nav

-

Āraišu iela 2

Nav

-

-

Nav

-

Gaujas iela 2

02.10.2015. viesu māja pieņemta ekspluatācijā, akta kods
15038820130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Dzintaru prospekts
33

17.12.2014. viesnīca (viesu nams) pieņemts ekspluatācijā,
akta kods 14037220130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Slokas iela 51

24.04.2015. būvatļauja Nr. 615 daudzstāvu dzīvojamo
māju kompleksa jaunbūvei ar darījumu funkciju telpām
pirmajos divos stāvos

Atstāt spēkā

Nav

-

Puķu iela 2

31.10.2014. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 14036880130000

Atstāt spēkā

Nav

-

Amatas iela 2A

Atstāt spēkā

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
01.12.2023.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2022.
2013.:
Uzsākt 4
gadu laikā;.

Puķu iela 1

23.01.2015. būvatļauja Nr. 104 dzīvojamās mājas –
savrupmājas Nr. 001 būvniecībai
22.08.2013. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 13033470130000

Baznīcas iela 7

20.05.2014. būvatļauja Nr.929 dzīvojamās mājas –
savrupmājas jaunbūvei

Atstāt spēkā

Dzintaru prospekts
23

08.12.2014. sadalošā gāzes vada izbūve Madonas ielā uz
objektu Dzintaru prospektā 23 pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 14037100130000

Atstāt spēkā

Ir

Atcelt

Atstāt spēkā
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īstenot līdz
01.05.2023.
2017.:
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
30.12.2027.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

04.06.2013. izdotā būvatļauja Nr.1107 ar būvvaldes
29.05.2018. lēmumu Nr.1113 atcelta – mainījusies
būvniecības iecere
[30.05.2018. būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-2587(1114)
ēkas liters 001 pārbūvei par atpūtas namu un daudzīvokļu
ēkas jaunbūvei]

253.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Ganu ielā 3

20.12.2012.

P

Zemesgabalu paredzēts iežogot pa tā juridiskajām
adresēm. Plānota iebrauktuve no esošā Ganu ielas
posma.

Ir

254.

Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un
Kāpu ielā 141

20.12.2012.

JK

Zemesgabalu sadale un apvienošana. Koku ciršana,
zemesgabalu nožogošana pa to juridiskajām
adresēm. Plānoti piebraucamie ceļi no Kāpu ielas.

Ir

Kāpu iela 139

255.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Mencu ielā 5

20.12.2012.

JK

Iebrauktuve paredzēta no Mencu ielas. Mencu ielas
izbūve.

Ir

Mencu iela 5

256.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica
prospektā 3

24.01.2013.

S

Piekļūšana iespējama no esošās iebrauktuves
Z. Meierovica prospektā un veidojot jaunu
iebrauktuvi no Gončarova ielas.

Ir

Zigfrīda Meierovica
prospekts 3

257.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 37

24.01.2013.

JK

Kāpu ielas pārbūve, piebraucamo ceļu izbūve.

Ir

258.

Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un
Kolkas ielā 21

24.01.2013.

K, I, DP

Ir

259.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Vienības prospektā 1A

24.01.2013.

D

Teritorijas iežogošana pa zemesgabala juridiskajām
robežām, rekonstruējot veco žogu. Zvīņu ielas un
iekškvartāla piebraucamo ceļu pārbūve. Zvīņu ielā
pplānots rekonstruēt esošo brauktuvi un izbūvēt
jaunu gājēju/velo celiņu. Posmā no iebrauktuves
līdz pludmalei plānots labiekārtot esošās
brauktuves daļu, veidot to vienlīmeņa. Paredzēta
esošo veloceliņu pārbūve un labiekārtota gājēju
celiņa izbūve priekškāpu joslā.
Piekļūšana teritorijai tiek noteikta no Vienības
prospekta.

260.

Detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumi

03.04.2013.

J-1, D-2, DzD, K

Zemesgabalu robežu parkārtošana – apvienošana
un sadalīšana. Divu jaunu satiksmes joslu izveide.

Ir

261.

Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Jūrmalā,
Rīgas ielā 51

03.04.2013.

J

Plānota iebrauktuve no Rīgas ielas. Meža zemju
atmežošana, koku ciršana.

Ir

Ir

-

-

19.09.2014. būvatļauja Nr. 1866 būvniecības 1. kārtai:
dzīvojamās mājas 001 restaurācijai/pārbūvei par viesu
namu;
25.09.2015. ārējās elektroapgādes tīklu pārbūve Kāpu ielā
uz objektu Kāpu ielā 139 pieņemta ekspluatācijā, akta kods
14038400130000
19.04.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-1893(750)
dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūvei, projektēšanas
nosacījumu izpildes termiņš 12.04.2019.
08.05.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-2240 (891)
dzīvojamās mājas – savrupmājas, siltumnīcas un
saimniecības ēkas pārbūvei
20.12.2013. būvatļauja Nr. 2448 dzīvojamās mājas –
savrupmājas pārbūvei, 02.05.2019. būvvaldes lēmums
Nr. BIS-BV-4.10-2019-1116(1002) par būvdarbu veikšanas
derīguma termiņa pagarināšanu līdz 31.03.2022.
17.02.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-751(282)
dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2020.

Kāpu iela 37

Atstāt spēkā

Zvīņu iela 2

29.05.2015. būvatļauja Nr. 947. sanatorijas „Jantarnij
bereg” ārējai elektroapgādei (projektēšanas nosacījumi
izpildīti)

Atstāt spēkā

Uzsākt līdz
05.04.2018.;
īstenot līdz
01.05.2023.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2028.

Vienības prospekts
1A

22.03.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1270(509)
viesu nama jaunbūvei
Nav saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi!

Atstāt spēkā

Lašu iela 2009
Lašu iela 1111
Lašu iela 31

Atstāt spēkā

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

Rīgas iela 51

28.08.2013. Lašu ielas 2009 un Lašu ielas 1111 izbūve
pieņemta ekspluatācijā, akta kods 13 03357 0130000
28.08.2013. Lašu ielas 2009 teritorijas labiekārtojums,
autobusu pieturas pārvietošana pieņemti ekspluatācijā,
akta kods 13 03356 0130000
26.08.2015. būvatļauja Nr. 1713 viesnīcu ēkas jaunbūvei
(Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš 4 gadi)
25.05.2018. daudzdzīvokļu ēka pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 18044090130000

Atstāt spēkā
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262.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Rotas ielā 19

03.04.2013.

P

Plānota brauktuve un gājēju celiņi (Rotas iela un 27.
līnija), rekonstruējama apbūve. Piebraucamie ceļi
no Rotas ielas. Rotas ielas un 27. līnijas pārbūve.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.

-

263.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Asaru prospektā 57,
Asaru prospektā 59 un
Vēju ielā 7

18.04.2013.

J-1

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

Asaru prospekts 57
Asaru prospekts 59

08.12.2015. mazstāvu daudzdzīvokļu ēka pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 15039140130000
04.11.2014. būvatļauja Nr. 2086 mazstāvu daudzdzīvokļu
māju (korpusi “C”, “D”, “E”) būvniecībai, būvdarbi veicami
līdz 03.11.2022.

264.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A

02.05.2013.

JK

Ir

30.08.2019. dzīvojamā māja – savrupmāja pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 19031510130000 (19 04639
0130000)

Atstāt spēkā

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Valtera prospektā 18

08.08.2013.

J

Uzsākt 4
gadu laikā
īstenot līdz
31.12.2023.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

Kaugurciema iela 22A

265.

Plānota jaunu zemesgabalu izveide, apbūves
nojaukšana, Vēju ielas pārbūve- plānota ietves un
ietve gājējiem un cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Plānotas autostāvvietas Vēju ielas
sarkanajās
līnijās,
plānotas
iebrauktuves.
Piebrauktuves no Asaru prospekta un Vēju ielas.
Apbūves
nojaukšana,
plānota
iebrauktuve
zemesgabalā, zemesgabala iežogošana pa tā
juridiskajām robežām. Piekļūšana tiek nodrošināta
no Kaugurciema ielas.
Zemesgabala
sadale,
meža
atmežošana,
zemesgabalu nožogošana pa juridiskajām robežām.
Jauna piebraucamā ceļa izbūve no Valtera
prospekta.

09.01.2019.
būvatļauja
Nr. BIS-BV-4.1-2019-90(25)
savrupmājas un garāžas jaunbūvei Valtera prospektā 18B

Atstāt spēkā

266.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14

08.08.2013.

J

Nojaucama apbūve, zemesgabala sadalīšana.
Plānotas iebrauktuves no Meža prospekta,
Piestātnes ielas un Piebalgas ielas. Paredzēt
atjaunot Meža prospekta trotuāra segumu
zemesgabala robežās.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

Valtera prospekts
18B (13000160135);
Valtera prospekts 18
(13000160133);
13000160137;
Valtera prospekts
18C (13000160136);
Valtera prospekts
18A (13000160134)
Piestātnes iela 6/14

Atstāt spēkā

267.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Ķemeru ielā 26

22.08.2013.

J

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

-

268.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Peldu ielā 4

22.08.2013.

JK

DP paredzēts atjaunot vēsturisko Ķemeru ielas
posmu, savienojot Zvaigžņu ielu ar Emīlijas ielu.
Virszemes autostāvvietas paredzētas sarkano līniju
robežās. Daļu zemesgabala noteikt sarkanajās līnijās
ar mērķi izbūvēt vietējas nozīmes ielu.
Esošās apbūves pilnīga nojaukšana. Divu
iebrauktuvju izbūve no Peldu ielas. Peldu ielas
pārbūve.

25.03.2014. būvatļauja Nr. 490 būvju Nr. 010, 042, 043
nojaukšanai, būves nojauktas (būvvaldes izziņa Nr. 648
(10.04.2014.) par būvju neesamību)
25.03.2014. apliecinājuma karte Nr. 494 biroju ēkas
vienkāršotai pārbūvei ar funkcijas maiņu par viesnīcu (būve
Nr. 011)
-

Ir

Peldu iela 4

269.

Detālplānojuma grozījumi
(zemesgabala daļai Jūrmalā,
Salacas iela 1/3), Salacas ielā 3

22.08.2013.

J

Meža zemes atmežošana. Salacas ielas pārbūve,
piebraucamo ceļu izbūve.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

-

-

270.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Vikingu ielā 44

12.09.2013.

J

Plānota piekļūšana no Vikingu ielas un Vikingu ielas
atzara – satiksmes joslas. Plānota brauktuve, ietve,
veloceliņš. Meža zemes atmežošana, teritorijas
iežogošana.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

-

-

271.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Vikingu ielā 35

12.09.2013.

J

Teritorijas Z un R daļu norobežot ar žogu vai
stādījumiem. Plānota jauna iebrauktuve teritorijā
no Enkuru ielas.

Ir

Vikingu iela 35

272.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A

26.09.2013.

D

Piekļūšana paredzēta pa Madonas ielu un veloceliņa
sarkano līniju posmā izbūvējot iebrauktuvi
zemesgabala.

Ir

Uzsākt līdz
07.2022.;
īstenot līdz
31.12.2030.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

Ir

Dzintaru prospektā
19A

-

12.11. 2018. dzīvojamā māja pieņemta ekspluatācijā, akta
kods 18044880130000

31.01.2017. būvatļauja Nr. 192 estrādes palīgēkas Nr. 001,
skatuves Nr. 050, skatītāju tribīnes Nr. 051 nojaukšanai,
būves nojauktas (būvvaldes izziņa par būves neesību
04.10.2017. Nr. BIS-BV-23.1-2017-842(2178))
27.03.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1339 (538)
viesu nama būvniecībai, projektēšanas nosacījumu izpildes
termiņš – 23.03.2020.

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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273.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 151

26.09.2013.

JK

Zemesgabala sadale, teritoriju iežogošana pa
juridiskajām robežām. Esošās Iebrauktuves no Vēju
un Kāpu ielas. Pieļaujama meža zemes atmežošana

Ir

274.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Sporta ielā 1/3

26.09.2013.

JK

Meža zemes atmežošana, izcērtami koki, teritorijas
iežogošana. Pilsētas komunikācijas – Gāzesvads,
ūdensvads, kanalizācija, ielas apgaismojums, sakaru
kabelis. Sporta ielas pārbūve zemesgabala robežās
ar pieslēgumu Skolotāju ielai.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.
2013.g.:
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.
2019.g.:
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2029.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.

Vēju iela 3

31.01.2017. būvatļauja Nr. 189 saimniecības ēku Nr. 006
un Nr. 008 pārbūvei

Atstāt spēkā

Sporta iela 1/3

13.04.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-1820(715)
atpūtas un brīvdienu pavadīšanas kompleksam,
projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš – 10.04.2019.

Atstāt spēkā

275.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā,
Z. Meierovica prospektā 5

26.09.2013.

S

Piekļūšana no Gončarova ielas.

Ir

276.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintari 8917

17.10.2013.

J

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

Promenādes iela 26

277.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 93

17.10.2013.

JK

Nojaucama apbūve. Teritorijas iežogošana. Zemes
virsmas līmeņa paaugstināšana. Zemesgabala
sadale. Promenādes ielas pārbūve zemesgabala
robežās. Plānotās iebrauktuves no Promenādes
ielas turpinājuma.
Zemesgabala
sadalīšana.
Nožogošana.
Nobrauktuves no Vārpu ielas, Vārpu ielas pārbūve
zemesgabala robežās ar pieslēgumu Kāpu ielai.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

-

278.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Pils ielā 5

17.10.2013.

JK

Ēku nojaukšana, zemesgabala paredzēts nožogot pa
tā juridiskajām robežām. Nobrauktuves paredzētas
no Pils ielas. Liedaga ielas pārbūve zemesgabala
robežās.

Ir

279.

Detālplānojums zemesgabaliem
Jūrmalā, Slokas ielā 49A un
Dubulti 3520
detalizēti izstrādātās daļas
zemesgabalam Jūrmalā, Slokas
ielā 49A
Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Kāpu ielā 135

17.10.2013.

D

Piekļūšana plānota no Slokas ielas. Plānota
promenāde gar Lielupi DP robežās – plānotais
apvienotais gājēju/ veloceliņš.

Ir

Uzsākt līdz
15.12.2019.;
īstenot līdz
31.12.2023.

Slokas iela 49A

27.12.2013.

9DzK

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2023.

Kāpu iela 135

281.

Izmaiņas detālplānojumam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

30.01.2014.

JK

282.

Izmaiņas detālplānojumam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23

13.03.2015.

JK

Autotransporta un gājēju kustība risināta
izmantojot esošo ielu tīklu, nodrošinot transporta
piebraukšanas iespēju zemesgabala no Tālivalža
ielas. Zemesgabalu paredzēts nožogot.
Zemesgabalu paredzēts nožogot pa juridisko
robežu. Drustu ielas pārbūve, veloceliņa izbūve, kā
arī piebraucamo ceļu izbūve. iebrauktuve no Drustu
ielas.
Piekļūšana plānota no Gulbenes iela un Dzintaru
prospekta. Zemesgabalu plānots iežogot.

280.

-

Pils iela 5

-

07.12.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-6527(2612)
dzīvojamās mājas būvniecībai, 14.06.2019. saņemta atzīme
par projektēšanas nosacījumu izpildi

-

20.01.2015. būvatļauja Nr. 94 ēku Nr. 004, 005, 006,007
pārbūvei par dzīvojamo māju- savrupmāju
18.08.2015. būvatļauja Nr. 1639 dzīvojamo māju lit. 001,
003, šķūņu lit. 008 un lit. 009 pārbūvei par viesu namu
07.07.2015. ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo
sadalošo tīklu izbūve uz objektu Pils ielā 5 pieņemta
ekspluatācijā, akta kods 15038280130000
11.02.2019. būvatļauja viesu nama jaunbūvei Nr. BIS-BV4.1-2019-594( 278)

21.06.2012.
būvniecībai

būvatļauja

Nr. 1088

dzīvojamās

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

mājas
Atstāt spēkā

Ir

Dzintaru prospekts
33

17.12.2014. viesnīca (viesu nams) pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 14037220130000

Atstāt spēkā

Ir

Dzintaru prospekts
23

Detālplānojuma grafiskās daļas izmaiņas būvlaidē
04.06.2013. izdotā būvatļauja Nr. 1107 ar būvvaldes
29.05.2018. lēmumu Nr. 1113 atcelta – mainījusies
būvniecības iecere
30.05.2018. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-2587(1114)
ēkas liters 001 pārbūvei par atpūtas namu un daudzīvokļu
ēkas jaunbūvei

Atcelt
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283.

Detālplānojums zemesgabalam
Jūrmalā, Kauguri 1602
(Nometņu ielā 21)

02.04.2014.

12D2, 12T, 12D2

Ir

Nometņu iela 21A

16.05.2016. centralizētā Kauguru rajona katlu māja ar
biomasas (koka šķeldas) kurināmo pieņemta ekspluatācijā,
akta kods 16003160130000

Atstāt spēkā

9DzK

Zemesgabala sadale. Zemesgabalu nr. 4 ir paredzēts
kā satiksmes josla. Transporta piekļūšana tiek
nodrošināta ar pieslēgumu no Nometņu ielas,
Stūres ielas un plānotās satiksmes joslas.
Otīlijas iela pārbūve, piebraucamo ceļu izbūve.

284.

Detālplānojums zemesgabalam
Otīlijas ielā 3
Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam 20. līnijā 2

07.08.2014.

Ir

Otīlijas iela 3

Atstāt spēkā

09.10.2014.

2DzS

Iebrauktuve no 20. līnijas.

Ir

22.11.2016. būvatļauja Nr. 2283 dzīvojamās mājas –
savrupmājas (Nr. 001) pārbūvei
30.04.2015. būvatļauja Nr. 684 dzīvojamās mājas pārbūvei,
jaunbūvei

286.

Detālplānojums zemesgabalam
Dzintaru prospektā 55

09.10.2014.

6JDz

Piekļūšana no Ainažu ielas un Dzintaru prospekta.
Paredzēt Dzintaru prospekta trotuāra seguma
nomaiņu.

Ir

287.

Detālplānojums zemesgabalam
Bērzaunes ielā 1

09.10.2014.

6JDz

288.

Detālplānojums zemesgabalam
Kāpu ielā 81

09.10.2014.

12JDz

Zemesgabala nožogošana pa tā juridiskajām
robežām. Saglabājamas esošās iebrauktuves.
Piekļūšana no Bērzaunes ielas – esošā ceļu tīkla.
Plānota esošās iebrauktuves pārbūve. Papildus
piekļūšana plānota no plānotā veloceliņa sarkano
līniju robežās, zemesgabala ziemeļu pusē.
Iebraukšanas iespēja zemesgabalam no Kāpu ielas.

289.

Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Pļaviņu ielā 3

09.10.2014.

9DZK

290.

Detālplānojums zemesgabalam
Kauguri 2102

13.11.2014.

291.

Detālplānojums zemesgabalam
Kāpu ielā 137

18.12.2014

S
12SA1, 12SA201,
12SA202, 12SA203,
12SA204, 12SA205,
12SA206, 12SA207,
12SA208, 12SA209,
12SA209, 12SA210
9DzK

285.

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.

20. līnija 2

-

-

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.

-

-

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.

-

-

Zemesgabala sadalīšana, meža atmežošana,
zemesgabalu nožogošana. Transporta piekļūšana
tiek nodrošināta no esošajām ielām – Pļaviņu ielas
un Apes ielas. Pļaviņu un Apes ielu pārbūve.
Zemesgabala sadale, nožogojumi, parka celiņu un
laukumu izbūve. Telšu ielas sarkano līniju korekcija,
lai nodrošinātu plānotā atpūtas velo maršruta
pagarinājumu un savienojumu ar Talsu šosejas
velomaršrutu. Piebraukšana risināta no P128 Talsu
šosejas. Meža zemes atmežošana.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.

Apes iela 22A
(13000210122);
Pļaviņu iela 3
(13000210123)
Kauguri 2102

Zemesgabala sadale, zemesgabalu iežogošana,
piebrauktuves no Kāpu ielas.

Ir

Ir

292.

Detālplānojums zemesgabalam
Kapteiņa Zolta ielā 132

22.01.2015.

13JDz

Piekļūšana no Kapteiņa Zolta ielas.

Ir

293.

Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Oļģerta ielā 3

19.02.2015.

9DzS

Zemesgabala sadale. Piekļūšana no Tālivalža ielas
un no Oļģerta ielas.

Ir

2015.g.:
Uzsākt līdz
28.09.2021.;
īstenot līdz
31.12.2024.
2018.g.:
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2027.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.
Uzsākt līdz
03.03.2019.;
īstenot līdz
31.12.2025.

15.11.2018. savrupmāja pieņemta ekspluatācijā, akta kods
18 04506 0130000
28.04.2018. savrupmāja pieņemta ekspluatācijā, akta kods
18043920130000
09.09.2016. būvatļauja Nr. 1814 pilsētas atpūtas parkam
Kauguros

Atstāt spēkā

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā

-

-

Atstāt spēkā

-

-

-

-

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
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294.

Detālplānojums zemesgabalam
Bražciems 0701

05.03.2015.

1K2, 1D2

Paredzēts izbūvēt jaunu ielu tīklu – brauktuves ar 2
joslām, gājēju trotuāriem un ar iespēju izbūvēt velo
infrastruktūru. Meža zemes atmežošana.

Ir

2015.g.:
uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot 10
gadu laikā

-

-

Atstāt spēkā

Ir

-

-

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.

Ir

36.līnija 1202

2019.g.:
Uzsākt 10
gadu laikā;
īstenot 15
gadu laikā
295.

Detālplānojums zemesgabalam
Silu ielā 30

05.03.2015.

8DzP

296.

Detālplānojums zemesgabalam
36. līnijā 1202

16.04.2015.

3JD2

297.

Detālplānojuma grozījumi
zemesgabalam Iecavas ielā 2

07.05.2015.

9DZK

298.

Detālplānojuma grozījumi
Kāpu ielā 131

11.06.2015.

9DZK

299.

Detālplānojums zemesgabalam
Dzintaru prospektā 47

09.07.2015.

6JDz

Plānota iebrauktuve zemesgabalā no Āraišu ielas.
Plānota gājēju piekļuve zemesgabalam no Dzintaru
prospekta un Āraišu ielas.

Ir

300.

Detālplānojums zemesgabalam
Bulduru prospektā 146

17.09.2015.

3K2

Plānota iebrauktuve zemesgabalā no 28. līnijas.
Plānotajām
autostāvvietām
iebrauktuve
nodrošināta no Meža prospekta. Meža zemes
atmežošana. Paredzēta 26., 28. līnijas un Meža
prospekta izbūve detālplānojuma teritorijas
piegulošajā daļā. Paredzētas gājēju ietves 1,2-1,5 m
platumā.
Autotransporta un gājēju kustība tiek organizēta pa
Kāpu ielu un Ģertrūdes ielu, Piekļūšana paredzēta
no Kāpu ielas un Gundegu ielas. Gundegas ielas
izbūve zemesgabala robežās.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

-

-

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2028.

-

-

Piebraukšana zemesgabalam paredzēta pa esošo
satiksmes joslu no Braslas ielas. Labiekārtojama
brauktuve, demontējams (pārvietojams) sētas
posms.
Projektējamas jaunas zemesgabala daļu robežas,
piebraukšana paredzēta no esošajiem ceļiem.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

Braslas iela 2C

09.08.2016. būvatļauja Nr. 1561 dzīvojamās ēkas pārbūvei
un auto nojumes jaunbūvei

Bažciems 0109.

Dārziņa Nr. 333 ārējā elektroapgāde. Paskaidrojuma rakstā
Nr. 2101 (25.10.2016.) 28.08.2017. veikta atzīme par
būvdarbu pabeigšanu
Dārziņa Nr. 334A ārējā elektroapgāde. Paskaidrojuma
raksts Nr. 1778 (09.08.2019)

301.
Detālplānojums zemesgabalam
Kāpu ielā 23

15.10.2015.

9DzK

302.

Detālplānojums zemesgabalam
Braslas ielā 2C

12.11.2015.

9DzS

303.

Detālplānojums zemesgabaliem
Bažciems 0109, Bažciems 0110
un Bažciems 0111

12.11.2015.

12MD

Meža
atmežošana.
Zemesgabala
sadale,
iebrauktuves zemesgabalos. Silu un Sūnu ielas
izbūve līdz Ģertrūdes prospektam. Ģertrūdes
prospekta izbūve līdz Kanālu ielai. Visu ielu
brauktuvju daļu ieteicams veidot 6m platumā, bet
ietve – 1,5 m platumā. Zemesgabalu iežogošana.
Īpašumu robežu pārkārtošana, zemesgabalu sadalot
2 zemes vienībās.

Zemesgabala sadalīšana 2 zemes vienībās, plānotas
iebrauktuves jaunveidojamajos zemesgabalos no
Vaidavas un Iecavas ielas. Bārtas ielas, posmā no
Iecavas ielas līdz Vaidavas ielai, pārbūve.
Autotransporta un gājēju piekļūšana no Tālivalža
ielas. Zemesgabalu paredzēts nožogot pa
zemesgabala robežām.

Ir

Ir

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2024.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.
Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

05.08.2016. ar Nr. 1530 akceptēta būvniecības iecere
(paskaidrojuma raksts) velonomas punkta novietošanai
2017. un 2018. gadā akceptētas būvniecības ieceres
sezonas (vasaras un ziemas) kafejnīcas novietošanai,
saņemtas nepieciešamās atzīmes paskaidrojuma rakstā
09.10.2019. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2019-5135 (2273)
kafejnīcai – īslaicīgas lietošanas būvei
Tiesvedība!
05.04.2016. būvatļauja Nr. 521 dzīvojamās mājas –
savrupmājas Nr. 001 pārbūvei un saimniecības ēkas
jaunbūvei

Atstāt spēkā

Kāpu iela 131

11.09.2015. būvatļauja Nr. 1852 dzīvojamās mājassavrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei

Atstāt spēkā

Dzintaru prospekts
47

15.12.2015. būvatļauja Nr. 2541 dzīvojamās mājas –
savrupmājas Nr. 002 pārbūvei, mainot novietni, ar piebūvi,
projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš beidzies (2 gadi)

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.

Iecavas iela 2

Atstāt spēkā

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā

Atstāt spēkā
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304.

Detālplānojums zemesgabalam
Bažciems 0112

12.11.2015.

305.

Detālplānojums zemesgabalam
Meistaru ielā 7

12.11.2015.

306.

Detālplānojums zemesgabaliem
23.līnija 1 un Rotas iela 2304

12.11.2015.

307.

Detālplānojums zemesgabaliem
Vikingu ielā 12, Vikingu ielā
14/16 un piegulošajai krasta un
ūdens teritorijai

308.

12MD; 12D2; 12D8

Projektējamas jaunas zemesgabala daļu robežas,
projektēta brauktuve, gājēju celiņš, gājēju un
velosipēdistu celiņš, grāvis, caurteka, ugunsdzēsības
transporta apgriešanās laukums.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

Bažciems 0112

Meistaru ielas pārbūve, paplašināšana. Iebraukšana
teritorijā pa iebrauktuvi no Meistaru ielas. Teritorijā
paredzēta vieta autostāvvietām un piebraukšanas
laukums, kā arī vieta atkritumu konteineriem.
Paredzēts žogs.

Ir

Uzsākt 1
gada laikā;
īstenot līdz
31.12.2018.

Meistaru iela 7

3DzP, 3D3

Detālplānojuma teritorijai transporta piekļūšana
tiek nodrošināta no 23. līnijas. Meža zemes
atmežošana. Zemesgabala sadale.

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

-

Dārziņa Nr. 473 ārējā elektroapgāde. Paskaidrojuma raksta
Nr. 43(11.01.2019.) ieceres realizācijas termiņš 2 gadi
Pavisam akceptētas 40 elektroapgādes tehniskās shēmas
atsevišķiem mazdārziņiem, gandrīz visiem saņemtas
atzīmes par būvdarbu pabeigšanu
29.11.2016.
būvatļauja
Nr. 2339
koģenerācijas
elektrostacijas jaunbūvei, nav saņemta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi (termiņš – 2 gadi)
Izdotas vēl 3 būvatļaujas inženiertīklu izbūvei, kurām
beidzies projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš
-

12.11.2015.

3D3; 3K2; 3D3;
3D4; 2D4

Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2025.

-

-

Detālplānojums zemesgabalam
Babītes ielā 19

16.12.2015.

1JD1

Zemesgabalam nodrošināma transporta un gājēju
piekļūšana, izbūvējot piebraucamos ceļus ar
pieslēgumu no Vikingu ielas, satiksmes joslas
zemesgabala Vikingu ielā 14/16 austrumu daļā, un
no sarkano līniju posma starp Vikingu ielu un Lielupi,
Oskata Kalpaka prospekta turpinājumā.
Piekļūšana ir plānota no Aizupes ielas, izveidojot
pieslēgumu esošai ielai.

Ir

Babītes iela 19

309.

Detālplānojums zemesgabalam
Smiltenes ielā 1

16.12.2015.

6K1

Plānotas iebrauktuves no Smiltenes un Rūjienas
ielas.

310.

Detālplānojums zemesgabalam
33. līnijā 3

16.12.2015.

3DzP

Plānots piebraucamais ceļš no 33. līnijas.

Nav
(tiesv
edība)
Ir

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
31.12.2026.
-

33. līnija 3

311.

Detālplānojums zemesgabaliem
Jēkaba ielā 3 un 5

21.01.2016.

9DzK

312.

Detālplānojums Dzintaru
prospektā 21

10.03.2016.

6JDz

Zemesgabalu robežu pārkārtošana. Piebraucamo
ceļu izbūve abiem zemes gabaliem no Jēkaba ielas.
Jēkaba ielas galā veidojams apgriešanās laukums
ielu sarkanajās līnijās. Jēkaba ielas izbūve posmā no
Puķu ielas līdz zemesgabala Jēkaba ielā 5 rietumu
robežai.
Precizēta apbūves izvietojuma zona, piebraukšana
paredzēta no Dzintaru prospekta un Madonas ielas.

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
01.02.2026.
-

Uzsākt 4
gadu laikā;
īstenot līdz
01.05.2026.

Dzintaru prospekts
21

Nav

Ir

-

-

Atstāt spēkā

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.

03.08.2017. būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-4130 (1710)
viesu nama būvniecībai (projektēšanas nosacījumu izpildes
termiņš – 31.07.2019.)

Atstāt spēkā

-

Atstāt spēkā

31.03.2016. būvatļauja Nr. 501 saimniecības ēkas Nr. 002
pārbūvei un savrupmājas jaunbūvei

Atstāt spēkā

-

Daudzfunkcionāla ēka pieņemta ekspluatācijā 13.03.2019.,
akta kods 19045800130000

Izvērtēt
atsevišķi
saistībā ar
administratīvā
līguma termiņu.
Atstāt spēkā
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11. PIELIKUMS. PĀRSKATS

PAR TERITORIĀLO KONTEKSTU

Pārskatā nav sniegta informācija par pašvaldību attīstības programmām. Lai arī kopš Jūrmalas TPG 2016
apstiprināšanas ir pagājuši septiņi gadi un pašvaldībām ir izstrādātas jaunas attīstības programmas, tomēr
tajās iekļautie kopīgo interešu jautājumi ar Jūrmalas pilsētu nav būtiski mainījušies, kā arī tie kopumā
atspoguļo ilgtspējīgas attīstības stratēģijās un teritorijas plānojumos izvirzītos pierobežu teritorijas
izmantošanas jautājumus un iespējamos sadarbības jautājumu risinājumus infrastruktūras (inženiertīkli,
vide, rekreācija) un transporta jomā.
1. JŪRMALAS PILSĒTAS
PAMATNOSTĀDNES

UN

KAIMIŅU

PAŠVALDĪBU

TERITORIJU

KOPĒJĀS

PLĀNOŠANAS

Jūrmalas pilsēta robežojas ar četrām pašvaldībām1: Rīgas pilsētu, Babītes, Engures un Tukuma novadu, –
taču visciešākā saikne tai ir ar Rīgas pilsētu.
Pašvaldību kopējās intereses veidojas, balstoties uz pašvaldību specializāciju noteiktu pakalpojumu un
atsevišķu resursu sniegšanā. Izvērtējot praktiski un reāli iespējamo sadarbību starp Jūrmalas pilsētas un
kaimiņu pašvaldībām, jāņem vērā katras pašvaldības individuālie mērķi un skatījums uz savas pašvaldības
attīstību. Jānorāda, ka ar visām pašvaldībām kopīgais attīstāmais virziens ir transporta (esošo pārbūve un
plānoto būvniecība) un inženiertehniskās infrastruktūras un dabas resursu plānošana.
Jūrmalas IAS akcentēts, ka, lai nodrošinātu sekmīgu Jūrmalas “pārdošanu” ne tikai Latvijā un Baltijā,
atslēgas vārds ir sadarbība. Tā ir sadarbība ar Rīgas pilsētu, lidostu „Rīga” un aviosabiedrībām, sadarbība
ar Jelgavas pilsētu, Babītes un Tukuma novadiem. Ar kaimiņu pašvaldībām un to uzņēmējiem ir jāveido
produkti, kuru pievienotā vērtība ir Latvijas un Baltijas kontekstā.
Jūrmalas IAS izvirzītas visas tās interešu jomas, kuru attīstībā nepieciešama ikdienas sadarbība un
savstarpēji saskaņota rīcība ar kaimiņu pašvaldībām vai attiecīgo nozaru pārraugošām institūcijām. Visās
trīs Jūrmalas pilsētas attīstības prioritātēs – „Kūrorts”, „Jūrmalnieks” un „Daudzveidīga uzņēmējdarbība”,
un tajā ietverto pasākumu īstenošanai, caurvijas arī ciešas sadarbības veidošana ar blakus esošajām
kaimiņu pašvaldībām.
Tā, viens no pasākumiem prioritātes „Daudzveidīga uzņēmējdarbība” ir noteikts – uzņēmumu darbība
ārpus robežām, t.i., kaimiņu pašvaldību uzņēmumu iesaistīšana kopīga piedāvājuma radīšanā Lielupē,
Ķemeru nacionālajā parkā, Priedaine un bijušajās kūdras ieguves vietās.
Nozīmīga funkcionālā saite ir Lielupes upe, kā arī tās apsaimniekošanas jautājumu risināšana. Arī Jūrmalas
IAS tiek izvirzīti vairāki pasākumi tās ūdens un piekrastes teritoriju izmantošanai kā, piemēram, sadarbībā
ar Rīgas un Jelgavas pilsētas domi – attīstīt ūdens maršrutus. 1. attēlā norādīti visi Jūrmalas pilsētas
sadarbības virzieni ar kaimiņu pašvaldībām (vairāk skatīt apakšnodaļā par Jūrmalas pilsētas teritorijas
plānojumā noteiktajām kopīgo interešu teritorijām).
Arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam (turpmāk tekstā – Jūrmalas AP) iekļautā
stratēģiskā mērķa „M3: Sociālā infrastruktūra” viena no prioritātēm ir partnerattiecību veidošana ar citām
pašvaldībām. Jūrmalas AP definēti konkrēti pašvaldības sadarbības virzieni laika periodam līdz
2020. gadam. Papildus kaimiņu pašvaldību sadarbības virzieniem, kur tos nosaka ģeogrāfiskie un
vēsturiskie faktori, tiek akcentēts arī trīs lielo pilsētu – Rīga, Jelgava, Jūrmala, ekonomiskās attīstības
potenciāls starptautiskā līmenī. Latvijas attīstības “trīsstūri” papildina arī citas pašvaldības ar katrā savām
specializācijām – Babītes novads, Jelgavas novada ziemeļu daļa, Mārupes novads, Olaines novads un
Ozolnieku novada rietumu daļa (pēdējās trīs tieši nerobežojas ar Jūrmalas pilsētu). Sadarbības veicināšanai
izvirzīti virkne darbību un pasākumu.
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Jāpiemin, ka šobrīd – teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā, valstī tiek veikta administratīvi teritoriālā reforma, kas
paredz pašvaldību skaitu samazinājumu no 119 līdz 39 pašvaldībām. Saskaņā ar piedāvāto Administratīvi teritoriālā iedalījumu,
Jūrmala un Rīga tiek saglabāta kā atsevišķa teritoriālā vienība, savukārt, esošo Babītes novadu plānots iekļaut Mārupes novadā,
bet Engures novadu – Tukuma novadam
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1. attēls. Jūrmalas IAS izvirzītie Jūrmalas pilsētas un kaimiņu pašvaldību sadarbības attīstības virzieni
Avots: Jūrmalas IAS

2. JŪRMALAS TP NOTEIKTĀS KOPĪGĀS INTEREŠU TERITORIJAS
Kā nozīmīgākie kopējo interešu jautājumi, kuri tika norādīti Jūrmalas TP, tika izvirzīti: Ziemeļu koridora
trases plānošana, PA „Rīgas pašvaldības meži” teritorijas un Vārnukroga vasarnīcu un Baltās kāpas
dārzkopību rajoni Lielupes labajā krastā, Lielupes ostas teritorijas Rīgas pašvaldības daļā, kas robežojas ar
dabas parku „Piejūras dabas parks” (iespējamā ostas mola izbūve un pilsētu administratīvās robežas
precizēšana).
Par reģiona līmenī risināmu jautājumu tika noteikts arī transporta savienojums caur Babītes novada Salas
pagastu, lai veicinātu atpūtnieku ātrāku nokļūšanu Jūrmalā no Jelgavas pilsētas un Lietuvas Republikas.
Ar Tukuma un Engures novada pašvaldību kopīgi risināmie jautājumi – Ķemeru nacionālā parka režīma
uzturēšana. Lapmežciema virziens atzīts kā nozīmīgs tranzīta kustības izmaiņu priekšlikums, t.i., Kauguru
apvedceļa izbūve novirzīs daļu satiksmes, kas dodas uz Rīgas līča Kurzemes piekrastes ciemiem, no
Ķemeriem un vienlaikus netraucēs Kauguriem.
Jūrmalas TP izstrādes ietvaros tika sagatavots pārskats par kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentos
iekļautajiem kopīgo interešu jautājumiem (1.1. pielikums) un kartoshēma „Kaimiņu pašvaldību un
Jūrmalas pilsētas robežteritorijas”. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika secināts, ka lielākā daļa
Jūrmalas pilsētas robežteritoriju ir noteiktas kā Dabas pamatnes teritorijas.
Tāpat tika ierosināts veikt grozījumus pilsētas administratīvās teritorijas robežai – divās vietās robežai ar
Babītes novadu un vienā vietā ar Rīgas pilsētu. Rīgas gadījumā, tas bija saistīts ar to, ka Valsts zemes
dienesta izstrādātajā robežplānā tika konstatētas faktiskās robežas izmaiņas Lielupes upes rajonā gultnes
izmaiņu dēļ (ar Rīgas pašvaldību Jūrmalas pilsētas robeža ir noteikta gar Lielupes krastu). Savukārt, Babītes
novada un Jūrmalas pilsētas robežu maiņas priekšlikums ietvēra tās maiņu Kūdrā, ar mērķi novērst
teritorijas dalījumu divās daļās.
Administratīvo teritoriju robežu grozīšanu regulē likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likums”.
Tiesību akts nosaka, ka republikas pilsētas robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets, un to var grozīt,
ja:
1) robežas grozīšanas rezultātā republikas pilsēta, novads un tā teritoriālā iedalījuma vienība saglabā
savu statusu un novada teritoriālā iedalījuma vienība netiek pievienota citam novadam vai
republikas pilsētai un
2) pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robeža tiek grozīta, ir pieņēmušas lēmumu atbalstīt
attiecīgās administratīvās teritorijas robežas grozīšanu.
Jūrmalas pilsētas robežas apraksts un karte iekļauta un apstiprināta kā MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 154
„Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu”
4. pielikums. Pašreizējā situācijā Jūrmalas pilsētas un iepriekš minēto pašvaldību robežas nav grozītas.
Jūrmalas TPG 2016 ietvaros netika veiktas būtiskas izmaiņas attiecībā uz kopīgajām interešu teritorijām.
Precizēti atsevišķi ar transporta infrastruktūras attīstību saistīti risinājumi.
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3. KAIMIŅU PAŠVALDĪBU TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
 RĪGAS PILSĒTA

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (turpmāk tekstā – Rīgas IAS) apstiprināta
2014. gadā. Dokumentā sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām akcentēta galvenokārt kontekstā ar transporta
infrastruktūras objektu attīstību. Rīgas IAS arī norāda, ka īpaša vērība jāpievērš apdzīvoto struktūru un
dabas mijiedarbībai, t.sk. sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, kurās konkrētais ūdensobjekts atrodas,
teritorijas attīstībā jārespektē klimata procesi, iespēju robežās tos adaptējot.
Rīgas pilsētai uz šo brīdi vēl ir spēkā esošs Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam. Teritorijas
plānojumā pie robežas ar Jūrmalu plānotas apstādījumu un dabas teritorijas (skatīt 2. attēlu).
2012. gadā tika uzsākta jauna Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (turpmāk tekstā – Rīgas TP
2030) izstrāde, un uz šo brīdi ir izstrādāta un publiski apspriesta pilnveidotā redakcija.
Saskaņā ar Rīgas TP 2030 grafiskās daļas karti „Funkcionālais zonējums”, Jūrmalas piegulošajās teritorijās
noteikta funkcionālā zonējuma „Dabas un apstādījumu teritorija” apakšzona ar indeksu DA1, bet Buļļupei
un Lielupes ūdens teritorijas daļai – funkcionālā zonējuma „Ūdeņu teritorija” apakšzona ar indeksu Ū1.
Saglabāta arī Ziemeļu koridora trase, tai nosakot funkcionālo zonējumu „Transporta infrastruktūras
teritorija” (apakšzona ar indeksu TR1) sarkano līniju robežās.
Ar indeksu DA1 attēlotās teritorijas ir esošie meži dabas parka „Piejūra” teritorijā. Saskaņā ar Rīgas
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā – Rīgas TIAN) redakciju, šajā
funkcionālajā apakšzonā atļauts ierobežots ar rekreāciju saistītu izmantošanas veidu spektrs un paredzēts
minimāls labiekārtojums ar galveno mērķi saudzēt dabas vērtības.
Funkcionālajā zonā noteiktā galvenā izmantošana: mežs īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, publiskā
ārtelpa ar un bez labiekārtojuma. Papildizmantošana nav noteikta, taču citi noteikumi nosaka, ka
ūdensmalās ārpus īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām atļauts veidot arī
piestātnes, ievērojot konkrētus Rīgas
TIAN definētos nosacījumus.
2018. gada februārī Jūrmalas pilsētas
dome sniedza atzinumu par izstrādātās
Rīgas TP 2030 pirmo redakciju, norādot,
ka teritorijas plānojumā pašvaldības
sniegtie priekšlikumi ņemti vērā tikai
daļēji, un informējot, ka joprojām ir
aktuāla to jautājumu risināšana, kas
saistīti ar Lielupes mola perspektīvo
izbūvi, robežu sakārtošanu (jānorāda uz
Valsts
vienotās
ģeotelpiskās
informācijas
portālā
geolatvija.lv
(turpmāk tekstā – geolatvija.lv) nesaisti,
kur Lielupes upes daļa faktiski ir bez
zonējuma, skatīt 2. attēlu), kā arī
Jūrmalas pilsētas domes Vārnukroga
savienojumu ar Rīgu.

2. attēls. Funkcionālais zonējums Rīgas pilsētas un Jūrmalas pilsētas
teritorijas daļā
Avots: geolatvija.lv

Saskaņā ar geolatvija.lv publicētajiem
spēkā esošajiem lokālplānojumiem un detālplānojumiem, Jūrmalas pilsētai piegulošajā Rīgas pilsētas
teritorijas daļā nav izstrādāts neviens no minētajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Rīgas TP 2030 izstrādes ietvaros, laika posmā no 2013.–2017. gadam tika izstrādāti 11 tematiskie
plānojumi (apstiprināti ar Rīgas domes 15.12.2017. lēmumiem), kuri izstrādāti ar mērķi kalpot par pamatu
izstrādes stadijā esošā Rīgas TP 2030 konceptuālajai daļai. Atbilstoši likumam „Teritorijas attīstības
plānošanas likums”, tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši
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plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram,
transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai specifisku tematu
(piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas).
Ņemot vērā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegto informāciju Jūrmalas pilsētas TP
grozījumu izstrādei, 3. un 4. attēlā norādīti tie transporta objekti, kuri iekļauti Transporta attīstības
tematiskajā plānojumā un attiecīgi jāņem vērā plānošanas procesā. Citos tematiskajos plānojumos nav
iekļauti tādi risinājumi, kas būtiski ietekmētu Jūrmalas teritorijas turpmāko izmantošanu vai attīstību.

3. attēls. Iespējamais Rīgas dzelzceļa apvedceļa trases
izvietojums
Avots: Transporta attīstības tematiskā plānojuma 6. pielikums

4. attēls. Plānotā veloinfrastruktūra
Avots: Transporta attīstības tematiskā
4. pielikums

plānojuma

Transporta attīstības tematiskais plānojums tika izstrādāts, lai meklētu risinājumus Rīgas pilsētas ielu,
gājēju ceļu, veloceļu, sabiedriskā transporta maršrutu un tranzīta maģistrāļu līdzsvarota tīkla izveidei,
ņemot vērā ne tikai ekonomiskos aspektus, bet arī Rīgas iedzīvotāju augošo pieprasījumu pēc pievilcīgas
un labvēlīgas pilsētvides, un atbilstoši, izstrādātajiem risinājumiem, tematiskā plānojuma 6. pielikumā
„Pasažieru un kravas dzelzceļa pārvadājumu shēma” (skatīt 3. attēlu) attēlots Rīgas dzelzceļa apvedceļa
iespējamais trases izvietojums, savukārt 4. pielikumā (skatīt 4. attēlu) – perspektīvie velovirzieni, t.sk.
virzienā uz Jūrmalas pilsētu.
 BABĪTES NOVADS

Babītes novadam ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam (turpmāk tekstā – Babītes novada IAS)
apstiprināta 2013. gadā. Ilgtermiņa plānošanas dokumentā norādīts, ka, lai nodrošinātu Rīgas metropoles
areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību, nepieciešams īstenot koordinētu sadarbību gan starp vietējām
pašvaldībām, plānošanas reģioniem, gan valsts institūcijām. Lai arī Jūrmalas pilsētu un Babītes novadu
“atdala” Lielupe, abos virzienos ir jāveicina sadarbība dažādās jomās. Jūrmalas pilsētas virzienā tie ir kopīgi
tūrisma produkti, darba spēka plūsma, kopīga infrastruktūra, bet abos virzienos – sports un kultūra,
izglītība (skatīt 5. attēlu).
Spēkā esošajā Babītes novada teritorijas plānojumā no 2009. gada (apstiprināts 2013. gadā, turpmāk
tekstā – Babītes novada TP) Babītes novada Jūrmalas pierobežā paredzētas plašas komercdarbības
teritorijas starp dzelzceļa tiltu un autotiltu, kā arī savrupmāju apbūves teritorijas, tostarp Ziemeļu koridora
trasei rezervētās zemes. Kā norādīts Jūrmalas TP, Salas pagasta teritorijas daļā Lielupes krastā paredzēta
privātmāju apbūve, bet kopīgi risināma Varkaļu kanāla apkārtnes labiekārtošana, kā arī upes malas
infrastruktūras izveide.
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5. attēls. Funkcionālās saites ar Babītes novada kaimiņu pašvaldībām un sadarbības jomas
Avots: Babītes novada IAS

Babītes novada dome 2016. gadā pieņēma lēmumu uzsākt jauna teritorijas plānojuma izstrādi, bet
2019. gada rudenī pieņemts domes lēmums par pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (noslēdzās
6. novembrī).
Lielupes upei teritorijas plānojumā noteikta funkcionālā zona „Ūdeņu teritorija”. Šajā funkcionālajā zonā
atļauta gan transporta, gan inženiertehniskā infrastruktūra, bet kā papildizmantošana atļauta arī
dzīvojamā apbūve uz ūdens un derīgo izrakteņu ieguve.
Salas pagasta daļā, kur robeža noteikta pa sauszemes daļu, teritorijai, galvenokārt, noteikts funkcionālais
zonējums „Mežu teritorija” un „Lauksaimniecības teritorija”, vien Kūdras ciema robežās plānotas jaunas
savrupmāju apbūves teritorijas un publiskās apbūves teritorijas. Plašāks funkcionālo zonu klāsts noteikts
Babītes novada ZA daļā. Izstrādājot Jūrmalas TPG 2020, jāizvērtē esošās aizsargjoslas un to attēlojums
grafiskajā daļā, jo, izvērtējot geolatvija.lv publicēto, atsevišķos gadījumos vērojamas nesaistes, tā
piemēram, 6. attēlā attēlotā sanitārā aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Šajā gadījumā
aizsargjosla nav ņemta vērā izstrādājot Babītes novada teritorijas plānojumu, savukārt spēkā esošajā
Jūrmalas TP nav attēlotas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru
platums gan ir atšķirīgs pilsētas un lauku teritorijā, skatīt 7. attēlu, līdz ar to geolatvija.lv publicētais var
radīt pārpratumus, tā, piemēram, zemes īpašniekam saņemot izziņu par teritorijas atļauto izmantošanu
un esošajiem aprobežojumiem.

6.-7. attēls. Fiksētās aizsargjoslu nesaistes
Avots: geolatvija.lv
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Jūrmalas pilsētas pierobežā ir izstrādāti
vairāki detālplānojumi, kā arī viens
lokālplānojums Piņkos (skatīt 8. attēlu), kur
plānots attīstīt publisko un daudzstāvu
dzīvojamo apbūvi. Detālplānojums ir
izstrādāts arī vairākās teritorijās pie Hapaka
grāvja, kur plānota savrupmāju apbūve.
Divi spēkā esoši detālplānojumi atrodas
Kūdras ciema daļā. Viens no tiem izstrādāts,
lai nodrošinātu jaunu, mazdārziņu un dārza
māju apbūves gabalu pieejamību, bet otrs –
ar mērķi teritoriju veidot kā labiekārtotu
savrupmāju un lauku apbūves dzīvojamo
8. attēls. Lokālplānojumi un detālplānojumi Babītes novada
teritoriju. Aplūkojot Nekustamā īpašuma
teritorijas daļā
Avots: geolatvija.lv
kadastra informācijas sistēmas (kadastrs.lv)
telpiskos datus, jāsecina, ka plānotās
attīstības ieceres līdz šim faktiski nav īstenojušās.
2018. gada decembrī Babītes novada dome ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
pie Varkaļu kanāla (skatīt 10. attēlu). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus
multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa būvniecībai (teritorijā plānots izvietot gan viesnīcu,
stadionu, tenisa kortus, kafejnīcu, hokeja halli, gan sezonāla rakstura atpūtas mazēkas un vietas
makšķerēšanai) ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves
parametrus.

9. attēls. Spēkā esošie detālplānojumi Kūdras ciemā
Avots: geolatvija.lv (robežas attēlotas ar sarkanas krāsas
līniju)

10. attēls. Izstrādes stadijā esošs detālplānojums pie Varkaļu
kanāla
Avots: geolatvija.lv (robeža attēlota ar sarkanas krāsas līniju)

 ENGURES NOVADS

Engures novada Lapmežciema pagasta ciemi, jo īpaši Bigauņciems (robežojas ar Jūrmalas pilsētu),
ģeogrāfiskā novietojuma dēļ funkcionāli saistīti ar Jūrmalas pilsētu. Šo funkcionālo saikni nodrošina valsts
reģionālais autoceļš P128 Sloka – Talsi.
Engures novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam (turpmāk tekstā – Engures novada TP)
apstiprināts 2012. gadā. Atbilstoši Engures novada TP, kopīgo interešu sarakstu papildina arī inženiertīklu
izmantošana un attīstība (Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2030. gadam, turpmāk
tekstā – Engures novada IAS, norādīts esošais inženiertīklu savienojums ar Jūrmalas pilsētu, skatīt
11. attēlu), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas saskaņošana un jahtu tūrisms.
Jāpiemin, ka Jūrmalas TP izstrādes gaitā tika izvērtēts tobrīd spēkā esošais teritorijas plānojums, kas uz to
brīdi nebija izstrādāts atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr. 628 un MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240). Arī esošais Engures novada TP izstrādāts
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laikā, kad minētie tiesību akti nebija stājušies spēkā. Tas nozīmē, ka teritorijas plānojumā ir pielietota
individuāla un daļēji atšķirīga pieeja funkcionālā zonējuma noteikšanai (šobrīd spēkā esošie normatīvie
akti nosaka visai Latvijai vienādas normas teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei, t.sk.
nosaka vienotu pieeju funkcionālā zonējuma noteikšanai, funkcionālajā zonā atļautajiem galvenajiem un
papildizmantošanas veidiem).

11. attēls. Engures novada kopīgās interešu teritorijas un
objekti ar Jūrmalas pilsētu
Avots: Izkopējums no Engures novada IAS 10. attēla
kartoshēmas „Novada kopīgo interešu teritorijas un objekti”

Abu pašvaldību pierobežā atrodas plašas dabas un apstādījumu teritorijas, ko galvenokārt veido Ķemeru
nacionālajā parkā ietilpstošie meži. Bigauņciemā (Engures novada IAS Telpiskās attīstības perspektīvā
definēta kā apdzīvotā vieta (funkcionālo telpu iedalījumā – urbānā teritorija), kuras attīstības virziens ir
cieši saistīts ar Jūrmalas pilsētu) starp Vecsloceni un autoceļu P128 plānotas jaunas dzīvojamās apbūves
teritorijas – tām noteikta funkcionālās zonas „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” apakšzona ar
indeksu DzM3. Tā ir plānotā mazstāvu dzīvojamā apbūve Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības

12. attēls. Funkcionālais zonējums Engures novada teritorijas daļā
Avots: Engures novada TP grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums”
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zonā, kur kā galvenā izmantošana atļauta gan savrupmāju, gan dvīņu māju apbūve, bet veicot būvniecības
ieceres sabiedrisko apspriešanu vai izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, arī rindu mājas,
daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas, kā arī dažādi komercobjekti un sabiedriskās ēkas.
Starp autoceļu P128 un pludmales teritoriju,
teritorijai noteikta funkcionālā apakšzona
„Dabas teritorija” – A1. Tās ir teritorijas ciemos
ar estētisku vai rekreācijas nozīmi – meži, parki,
skvēri, un apstādījumi. Savukārt funkcionālā
zona „Pludmale” (PL) Engures novada TP
definēta kā jūras krasta smilšainā zona starp
jūras krasta līniju un joslu, kur sākas kāpu
veģetācija un kuras galvenā izmantošana ir
vides aizsardzība un rekreācija.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas TP (ar
grozījumiem), teritorijas daļā starp Vecslauceni
13. attēls. Funkcionālais zonējums Jūrmalas pilsētas teritorijas
un autoceļu P128 plānota jauna publiskās daļā
apbūves teritorija (P47), skatīt 13. attēlu). Šai Avots: Jūrmalas TP (ar grozījumiem) grafiskās daļas karte
teritorijai ir izstrādāts un spēkā esošs „Funkcionālais zonējums”
detālplānojums „Zemesgabaliem starp Kolkas
ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai piegulošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta
administratīvo robežu” (apstiprināts 2007. gadā).
Bigauņciemā, pie robežas ar Jūrmalas pilsētu, pamatojoties uz Engures novada domes 2016. gadā
pieņemto lēmumu, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde – „Lokālplānojums Engures novada Lapmežciema
pagasta teritorijas daļā starp nekustamo īpašumu „Rīti”, Veco pagasta ceļu, autoceļu P128 Sloka-Talsi,
Rīgas jūras līci, un robežojas ar Jūrmalas pilsētu”.
Saskaņā ar geolatvija.lv pieejamo informāciju,
lokālplānojuma redakcijas izstrāde joprojām ir
izstrādes stadijā (2018. gadā pieņemts lēmums
par darba uzdevuma termiņa pagarināšanu).
Atbilstoši lēmumā iekļautajam situācijas
aprakstam, lēmums par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu tika pieņemts jau
2014. gadā,
taču,
ņemot
vērā,
ka
lokālplānojuma izstrādes laikā tika saņemts
priekšlikums iekļaut lokālplānojuma teritorijā
papildus nekustamos īpašumus, Engures novada
dome pieņēma lēmumu atcelt iepriekšējo
lēmumu un ar lēmumu apstiprināja jaunu darba
uzdevumu.
14. attēls. Izstrādes stadijā esošā lokālplānojuma teritorijas

Lokālplānojuma ierosinātāja priekšlikums ir robeža
saistīts ar vēlmi mainīt teritorijas daļai Avots: geolatvija.lv (attēlota ar sarkanās krāsas līniju)
funkcionālo zonējumu no „Dabas teritorijas”
(A1) uz „Mazstāvu dzīvojamā apbūve krasta kāpu aizsargjoslā” (DzM2).
 TUKUMA NOVADS

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2033. gadam (turpmāk tekstā – Tukuma novada
IAS) tika apstiprināta 2014. gadā. Tajā minēta vien sadarbība ar Jūrmalas pilsētu kontekstā ar atkritumu
apsaimniekošanu un kultūras jomu. Abu pašvaldību transporta infrastruktūru ietekmējošs objekts ir
Engures novadā esošā lidosta „Jūrmala”.
Tukuma novada teritorijas plānojums 2011.–2023. gadam (turpmāk tekstā – Tukuma novada TP)
apstiprināts 2012. gadam. 2018. gadā uzsākta tā grozījumu izstrāde. Šajā kaimiņu pašvaldību teritorijas
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attīstības plānošanas dokumentu izvērtējumā tiek apskatīta Tukuma novada TP grozījumu 2.0 redakcija,
kas publiskajai apspriešanai tika nodota ar Tukuma novada domes 2019. gada 30. maija lēmumu.
Atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam grozījumu izstrādei, grozījumu izstrādes pamatojums ir
lūgums grozīt Sēmes ciema robežas un grozīt funkcionālo zonējumu, kā arī nepieciešamība saskaņot spēkā
esošo teritoriju plānojumu ar aktuālajām normatīvo aktu prasībām, izvērtēt teritorijas plānojumā noteikto
funkcionālo zonu izmantošanas veidus un apbūves parametrus.
Jūrmalas pilsēta ar Tukuma novadu (tā Slampes
pagastu) robežojas tikai nelielā daļā. Pilsēta faktiski
iestiepjas novada teritorijā ar tai piederošajiem
Ķemeru kapiem.
Tukuma novada teritorijas daļā, Jūrmalai piegulošajās
teritorijās noteikts funkcionālais zonējums „Mežu
teritorija”. Teritorijas daļa pie valsts galvenā autoceļa
autoceļa Rīga – Ventspils (A10/E22, turpmāk tekstā –
autoceļš A10) noteiktas kā teritorijas ar īpašiem
noteikumiem. Tā ir projekta „Kurzemes loks”
realizācijai nepieciešamā teritorija un autoceļa A10
pārbūvei nepieciešamā teritorija. Jūrmalas pilsētas TP
tām noteikta „Transporta infrastruktūras teritorijas”
apakšzona ar indeksu TR1.

15. attēls. Funkcionālais zonējums Jūrmalas pilsētas un

Tukuma novada teritorijas daļā
Izsniedzot nosacījumus grozījumu izstrādei, Jūrmalas
pilsētas dome informēja Tukuma novada pašvaldību, Avots: geolatvija.lv
ka abu pašvaldību iespējamie sadarbības virzieni ir
saistīti ar autoceļa Rīga – Ventspils satiksmes uzlabošanu un attīstības nodrošināšanu, Ķemeru nacionālā
parka režīma saglabāšanu un vērtību aizsardzību, Ķemeru kapsētas uzturēšanu un apsaimniekošanu, to
aizsargjoslas noteikumu ievērošanu, kā arī velomaršruta Ķemeru nacionālā parka teritorijā līdz Lielā
Ķemeru tīreļa laipai nodrošināšanu.

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada jūlijā sniedza pozitīvu atzinumu izstrādāto grozījumu pilnveidoto
redakciju.
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12. PIELIKUMS.

VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU SARAKSTS

Datu avots: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze,
informācija uz 21.12.2019.
Punkta
ID
5947
6417
6436
6553
9647
17537
17541
17542
17543
17544
17603
19881
19883
19884
19886
19887
19891
19892
19893
19894
19897
19900
19903
19904
19905
19907
19909
19910
19911
19912
19914
19915
25439
25440
25446
25449
25450
41702

Nosaukums
Buļļuciems
Sloka
Strēlnieki
Viņķi
gr_8742
92
165
677
1254, 1254b
694
002a
3644
1189a
444
13b
7551, 7551
4578, 4578
86a
87
60a
88b
63d
585a
212b
603a
0549, 0549b
0484
1282a
146
456
1198
1169a
3765, 3765
2303, 2303
2007
2601, 2601
661a
0091

Klase
G2
G2
G2
G1
Gr2
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N2

x LKS-92
TM (m)
316789,6
310515,5
313976,8
313094,7
309552,4
311767
313295
314014
314149
314566
311394
313970
314078
314694
314491
315032
314640
314343
314234
314291
314025
313840
313434
313244
313076
312911
312684
312681
312420
312035
311674
311346
314729
315209
315741
316594
316835
310643

y LKS-92
TM (m)
495118,1
475567,4
491951,1
478335
474509,9
476438
476161
474345
473786
472982
476446
491762
491767
491429
490939
490468
489542
488756
487749
487554
486264
486031
484033
483277
482552
481428
481110
479003
477806
477672
476938
476506
491575
492099
493173
494805
495182
468967

Apsekošanas
gads
2019
2019
2006
2019
2005
2019
2019
2019
2002
2019
2002
2005
2019
2019
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2005
2019
2019
2019
2005
2008
2008
2008
2008
2019
2019

